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سه گزینه نهایی رئیس کل بانک مرکزی
در بین گزینه های ریاس��ت کل��ی بانک مرکزی، 
علی دیوان��دری، حمید پورمحمدی و علی طیب نیا از 

گزینه های اصلی تصدی این سمت هستند.
با توج��ه به اتمام دوره 5 س��اله ریاس��ت ولی اهلل 
س��یف بر بانک مرکزی در اواخر مردادماه، در ماه های 
اخی��ر گزینه های مختلف��ی برای ریاس��ت کلی بانک 
مرکزی برای دوره جدید مطرح شد. بنابر این گزارش، 
عبدالناصر همتی مدیرعامل س��ابق بانک ملی و رئیس 
کل بیمه مرک��زی، علی طیب نیا وزیر س��ابق اقتصاد، 
حمید پورمحمدی گل س��فیدی معاون سازمان برنامه 
و بودجه و قائم مقام سابق بانک مرکزی، علی دیواندری 
رئی��س پژوهش��کده پول��ی و بانکی بان��ک مرکزی و 
مدیرعامل اس��بق بانک ملت و ش��اپور محمدی رئیس 
سازمان بورس و معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد از 

گزینه های مطرح بودند.
اما در این مدت همتی س��فیر ایران در چین شد و 
علی طیب نیا و شاپور محمدی هم این موضوع را تکذیب 
کرده اند. اما پیگیری ها از منابع مختلف خبری نش��ان 
می ده��د هنوز گزینه نهایی 100 درصد قطعی نش��ده 
و حمی��د پورمحمدی، علی طیب نیا و علی دیواندری از 

گزینه های اصلی این سمت هستند.  فارس

برنامه پاکشو برای تحقق فروش صادراتی
گ��روه صنعتی پاکش��و با معیار ق��رار دادن صادرات 
برندهای تولیدی خود در بازارهای هدف، عالوه بر افزایش 
کیفیت محصول تولیدی، س��بد صادراتی خود را توسعه 

می دهد تا در تامین مواد اولیه مشکلی نداشته باشد.
محمد عالمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه 
صنعتی پاکش��و، در مجم��ع عمومی ع��ادی صاحبان 
سهام گروه صنعتی پاکش��و برای سال مالی منتهی به 
29 اس��فندماه 1396 اظهار داشت: فروش خالص گروه 
صنعتی پاکشو در سال گذشته 7 هزار و 126 میلیارد و 
654 میلیون ریال بوده که براساس آن 96 درصد بودجه 
تحقق یافته اس��ت. به گفته وی، سود خالص این گروه 
صنعتی برای سال 1396 مبلغ یک هزار و 408 میلیارد 
و 312 میلیون ریال بوده که انتظار می رود در سال 97 

از رشد خوبی در فروش و سود برخوردار شود.
مدیرعامل پاکش��و تاکید کرد: با توج��ه به برنامه 
ریزی های انجام ش��ده در سال 97 انتظار داریم حدود 
10 درصد از فروش ش��رکت به صادرات اختصاص یابد. 
وی همچنین س��هم مواد اولیه وارداتی را حدود 35 تا 
40 درصد برای تولیدات پاکشو برآورد و اظهار امیدواری 
کرد توسعه سبد صادراتی بتواند راهگشایی برای تامین 

مواد اولیه مورد نیاز باشد.
یادآور می شود که در مجمع عمومی سالیانه صاحبان 
سهام گروه صنعتی پاکشو، 150 تومان به ازای هر سهم 

تقسیم شد.  بورس امروز

 هشت هزار مگاوات برق با بدمصرفی
هدر می رود

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع 
ب��رق وزارت نی��رو گفت: در س��اعت های اوج مصرف، 
حدود هشت هزار مگاوات برق به دلیل بدمصرفی هدر 
می رود که با کنترل آن می توان به طور کامل از تکرار 

خاموشی ها در کشور جلوگیری کرد.
عبدالصاح��ب ارجمند اف��زود: در بدمصرفی برق با 
دو مفهوم »اس��راف« و »تبذیر« مواجه هستیم؛ اسراف 
یعنی در مصرف از اعتدال تجاوز شود اما تبذیر به معنی 

از بین بردن است.
وی در ادام��ه به نمون��ه ای از تبذیر در مصرف برق 
اش��اره کرد و گفت: چند روز گذش��ته از طریق قرائت 
کنتورها با موردی مواجه ش��دیم که یک شرکت بخش 
خصوص��ی در روز تعطیل 860 کیل��ووات برق مصرف 
می کند؛ همکاران صنعت برق برای بررسی، به محل آن 
ش��رکت مراجعه و مشاهده کردند که فقط یک نگهبان 
در آن شرکت حضور دارد؛ این شرکت اول تابستان هر 
س��ال، چیلرهای خود را روشن و تا آخر تابستان آنها را 
خاموش نمی کرد؛ بعد از پیگیری های شرکت برق این 
رون��د تغییر کرد و اکنون مصرف برق این ش��رکت در 

روزهای تعطیل به 46 مگاوات کاهش یافته است.
وی استفاده از تجهیزاتی با بازدهی پایین را یکی از 
چالش های صنعت برق و از جمله عوامل افزایش مصرف 
در کش��ور ذکر کرد و گفت: مدیریت تقاضا در صنعت 
برق فقط به عهده وزارت نیرو نیس��ت و دس��تگاه های 
دیگر نیز باید در این زمینه همکاری داش��ته باشند؛ به 
عنوان نمونه وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان 
ملی اس��تاندارد و گمرک باید کمک کنن��د تا از ورود 

تجهیزاتی با بازدهی پایین جلوگیری شود.
مدیرکل دفتر راهب��ری و نظارت بر انتقال و توزیع 
برق وزارت نیرو با تاکید بر اینکه ورود کاالهای با بازدهی 
پایین باید ممنوع شود، گفت: در دنیا تجهیزات برقی که 
بازدهی پایینی دارند را برای اقتصاد خود س��م می دانند 
و اجازه نمی دهند که چنین تجهیزاتی وارد کشور شود.

مدی��ر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق 
وزارت نیرو گفت: مهمترین دلیل خاموشی های یک ماه 
گذشته محدودیت تولید برق در نیروگاه های برقآبی بود. 
وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و کمتر ش��دن 
ذخیره آب سدها، تولید نیروگاه های برقآبی از 11 هزار 

ایرنا مگاوات به پنج هزار مگاوات کاهش یافت. 

اخبار

عرضه گازوئیل و بنزین بدون محدودیت در کشور 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: هر میزان تقاضا برای 
سوخت مایع را بدون محدودیت در 24 ساعت اخیر و همچنین روزهای گذشته 

پاسخ داده ایم و وضعیت تأمین و عرضه سوخت در تمام ایران عادی است.
فاطم��ه کاهی گفت: در ح��ال حاضر و همچنین روزه��ای اخیر، هیچگونه 
محدودیت و مش��کلی در عرضه نفت گاز و بنزین در هیچ نقطه کشور نداشته ایم.

وی افزود: تمامی شایعه ها و اخباری که به محدودیت و یا توقف عرضه سوخت مایع 
در کش��ور اشاره دارد، تکذیب می شود؛ چراکه وضعیت تأمین و عرضه سوخت مایع اعم 

از نفت گاز و بنزین کوچکترین اختاللی ندارد.
کاهی درخصوص ش��کل گیری صف های طوالنی تقاضا برای سوخت گیری در برخی 
جایگاه های عرضه سوخت درروزهای گذشته گفت: بخشی از این تقاضا به دلیل افزایش 

ترددهای بین شهری و رونق سفرهای تابستانی است.  تسنیم

طالی سیاه
قضاوت درباره بازار ثانویه زود است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع وکشاورزی تهران با بیان اینکه بازار ثانویه در حال 
یک قدم رو به جلو است اما، دارای اشکاالتی است که باید برطرف شود، گفت: در 

حال حاضر برای نتیجه گیری و قضاوت درباره بازدهی این بازار زود است.
مسعود خوانساری اظهار کرد: بازار ثانویه در حال یک قدم رو به جلو است اما، 

دارای اش��کاالتی است که باید برطرف شود. وی افزود: اعتقاد بخش خصوصی این 
اس��ت که اگر دولت می خواهد سیاس��ت ارزی خود را دقیق و جامع پیاده کند دو نوع 

راه حل باید برای ارز داشته باشد. یکی برای دارو و کاال های اساسی هست که با هر قیمت 
که صالح می داند پرداخت کند و از ابتدا تا انتهای زنجیره را بتواند کنترل کند تا قیمت 

تثبیت شده باشد و همه در جریان باشند که کدام کاال ها با این ارز ها تامین شدند.
خوانساری خاطرنشان کرد: در بازار ثانویه هم باید درباره سایر کاالها، قیمت ارز روز 

باشد تا رانت و فسادی در آن نباشد و قیمت را هم خود بازار تنظیم کند.  میزان

جنب استانبول
هزینه کرد 2 هزار میلیارد ریالی دولت در بافت های فرسوده

عضو هیات مدیره ش��رکت بازآفرینی شهری گفت: براساس طرح بازآفرینی 
شهری سال گذشته دولت در 88 شهر و 175 محله 2 هزار و 906 میلیارد ریال 

برای تامین خدمات رو و زیربنایی این محالت هزینه کرد.
مجید روس��تا افزود: براس��اس اولویت های تعیین ش��ده ام��ور اجرایی طرح 

بازآفرینی اکنون در 472 شهر آغاز شده و میزان اعتبارات مورد نیاز آن نیز مشخص 
شده است. وی افزود: شرکت بازافرینی شهری، اکنون در اجرای این طرح ملی مطالعات 

م��ورد نیاز 435 ش��هر مصوب را انج��ام داده و در مجموع محدوده 2 ه��زار و 700 محله 
فرسوده در 543 شهر تعیین شده و طبق برنامه ششم توسعه )1400- 1396( دولت باید 

احیای بافت های فرسوده 270 محله را آغاز کند.
وی افزود: احیای بافت های فرسوده هزینه نگهداری شهرها را 30 درصد کاهش می دهد و 

هرچه محالت بیشتری در شهرها احیا شوند، هزینه شهرداری ها کاهش پیدا می کنند.  ایرنا

مسیر توسعه 

كار گروه معیشت  و  مطاب��ق با آمارهای مرکز آمار كس�ب 
ای��ران ن��رخ بیکاری برای س��ه ماهه بهار امس��ال 
)1397( 12.1 درصد اعالم ش��ده اس��ت و این در 
حالی است که در حدود 5 ماه پیش رئیس جمهور 
در سخنرانی خود با وزرا اعالم کرد: در سال 96 با 
ایجاد 960 هزار ش��غل یک رکورد برجا گذاشتیم 

که امیدواریم امسال وضعیت باز هم بهتر شود.

رفع فقر مطلق در آینده
قریب به 5 ماه پیش و در نخس��تین روز کاری 
س��ال 97 بود ک��ه رئیس جمهور در دی��دار نوروزی 
جمع��ی از وزرا، مدی��ران و کارکنان دس��تگاه های 
اجرایی در تشریح بخشی از این دستاورد ها در حوزه 
داخلی و افق های فراروی کش��ور در سال 97 گفت: 
در سال گذشته گام های بسیار خوبی در بخش های 
مختلف توسط کارگزاران نظام در کنار مردم برداشته 
شد و شاهد رشد فراگیری در همه حوزه ها بودیم و 
دول��ت برای حمایت از اقش��ار ضعیف جامعه تالش 
کرده است به طوریکه برای اولین بار پس از پیروزی 
انقالب اسالمی مستمری ضعیف ترین اقشار جامعه 
در س��ال گذش��ته بیش از 3 براب��ر افزایش یافت و 
همه تالش مان این است که تا پایان دولت دوازدهم 

فقرمطلق در کشور به طور کامل حذف شود.
 وی در این سخنرانی اعالم کرد؛ در سال گذشته 
متوسط رشد اقتصادی کش��ور 4.7 و در چهار سال 
گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور 4.8 درصد بوده 
که این رقم نس��بت به 4 س��ال پیش از آن که 2.3 
درصد بود، بیش از دو برابر ارتقا یافته و از متوس��ط 
نرخ رش��د جهانی نیز باالتر است. همچنین در سال 
96 با ایجاد 960 هزار شغل یک رکورد برجا گذاشتیم 

که امیدواریم امسال وضعیت باز هم بهتر شود.
هرچند در آن زمان رئیس جمهور به این موضوع 
نیز اشاره کرد که عرصه اشتغال هنوز مشکالت زیادی 
وجود دارد و باید برای 3 میلیون جمعیت بیکار کشور 
که سرریز جمعیت جویای شغل کشور در سال های 
گذشته بوده اند فکری بشود اما آنچه امروز از آمارهای 
مرکز آمار بر می آید نشان از آن دارد که گام مطلوبی 

در این عرصه برداشته نشده است.

وعده های وعید شده
پس از سخنرانی رئیس جمهور مساله رفع بیکاری 

و اش��تغال زایی بارها و بارها از سوی سایر معاونین و 
مدیران دولت دوازدهم مطرح شد اما آنچه در واقعیت 

دیده می شود کامال عکس این وعده و وعید هاست.
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه در این زمینه گفت: امس��ال برای ایجاد 
یک میلیون و 33 هزار فرصت ش��غلی در کش��ور 
برنامه ریزی کردیم ضمن اینکه رش��د اقتصادی از 
برنامه های راهبردی دولت است و برنامه میان مدت 

برنامه ششم برای سال 97 است.
به اعتقاد محمدباقر نوبخت، برای اینکه بتوانیم 

به رش��د مورد نظر برسیم، براس��اس فرموده رهبر 
معظم انقالب، دو فراز و هدف اش��تغال و تولید باید 
متمایز از اهداف و سیاست های اقتصادی دنبال شود 
بنابراین برای این دو هدف، ارزیابی مقدماتی داریم تا 
برای سال 97 بتوانیم برنامه های خود را اجرا کنیم.

وی همچنی��ن مدعی ش��د که در س��ال 96 
برای دس��تیابی به رش��د تولید و اشتغال از مسیر 
سرمایه گذاری عمل شده و سرمایه گذاری در سال 
گذش��ته در دو مسیر انجام شده است: فعال سازی 
واحد های بخش خصوصی و سرمایه گذاری معطوف 

به طرح های عمرانی.
وی همچنین مدعی ش��د که از طریق مس��یر 
فعال س��ازی واحد های بخش خصوص��ی از طریق 
تس��هیالت بانکی ک��ه 18 هزار میلی��ارد تومان به 
بیش از 24 هزار واحد تولیدی اعطای تس��هیالت 
ش��د و از مسیر دیگر، س��رمایه گذاری معطوف به 
طرح های عمرانی دولتی بود که اعتبارات دولتی از 
خزانه به آن ها اعطا شد و 42 هزار و 100 میلیارد 

تومان از خزانه برای این امر اختصاص دادیم.
نکت��ه قابل توجه در حرف های نوبخت آن بود 

ک��ه وی اعالم ک��رد: برای 810 ه��زار نفر فرصت 
ش��غلی ایجاد ش��د و 18 هزار نفر هم نتوانستند از 

این فرصت شغلی استفاده کنند.
ح��ال با تمام این وعده و وعیدها روز گذش��ته 
آمار های مرکز آماراز تمام این وعده و وعیدها پرده 
برداشت و اعالم کرد؛ مطابق با آمارهای مرکز آمار 
41.1 درصد جمعیت 10 س��اله و بیش تر در س��ه 
ماهه به��ار 1397 از نظر اقتص��ادی فعال بوده اند. 
یعنی در گروه ش��اغالن یا بی��کاران قرار گرفته اند. 
بررس��ی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از 
آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهار 1396( 0.5 درصد افزایش داشته است.

نتای��ج طرح آمارگیری نی��روی کار بهار 1397 
منتشر شد که در آن بررسی نرخ بیکاری افراد 10 
ساله و بیش��تر نش��ان می دهد که 12.1 درصد از 
جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. روند 
تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص 
نس��بت به بهار 1396 به میزان 0.5 درصد کاهش 
داش��ته است و جمعیت بیکار کشور با 44958 نفر 
کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.

همچنین جمعیت ش��اغلین 10 ساله و بیشتر 
در ای��ن فصل 24 میلی��ون و 65 هزار نفر بوده که 
نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل 756 هزار نفر 
افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نش��ان می دهد که در بهار 1397، 
بخش خدم��ات با 50.1 درصد بیش��ترین س��هم 
اش��تغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 31.2 درصد و کشاورزی 

با 18.7 درصد قرار دارند.
 ن��رخ بیکاری جوانان 15 تا 29 س��اله حاکی 
از آن اس��ت که 25.5 درصد از فع��االن این گروه 
سنی در بهار 1397 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصل��ی نرخ بیکاری این افراد نش��ان می دهد، این 
نرخ نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال قبل )بهار 
1396( 0.9 درصد کاهش یافته اس��ت. همینطور 
بررس��ی سهم اش��تغال ناقص نشان می دهد که در 
بهار 1397، 10.2 درصد جمعیت شاغل، به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن 
کار با ساعت بیشتر و...( کمتر از 44 ساعت در هفته 
کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی است که 40.1 درصد از شاغلین 10 ساله 
و بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

بررسی سیاست روز از نرخ بیکاری اعالم شده از سوی مركز آمار؛

به جای اشتغال؛ رکورد بیکاری زده شد

مركز آمار اعالم كرد؛
خ تورم خانوارهای شهری کشور افزایش نر

بررس��ی آماره��ای مرک��ز آمار نش��ان  ك��ش می ده��د ک��ه ت��ورم تیرم��اه در هر دو خ�ط 
حوزه های شهری و روستایی و همچنین در همه شاخص های 

آماری افزایش داشته است.
به نق��ل از آمارهای مرکز آمار نرخ ت��ورم دوازده ماهه 
منته��ی به تیرماه 1397 به 8.7 درصد رس��ید که نس��بت 
به همی��ن اطالع در ماه قبل )8.2 درصد( 0.5 واحد درصد 

افزایش را نشان می دهد.
در تیرماه 97 عدد شاخص کل )100=1395( به 121.4 
رسید که نسبت به ماه قبل 4.4 درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل 13.8 درصد می باش��د؛ یعنی خانوارهای کشور به 
طور میانگین 13.8 درصد بیش��تر از تیر 96 برای خرید یک 
»مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کردند که نسبت به 
این اطالع در ماه قبل )10.2 درصد( 3.6 واحد درصد افزایش 
یافته اس��ت. نرخ تورم دوازده ماه��ه منتهی به تیرماه 97 به 

8.7 درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )8.2 
درصد( 0.5 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نس��بت به ماه قبل 3.2 درصد و در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 4.9 درصد افزایش نشان 
می ده��د. نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی ب��ه تیرماه 1397 

برای این دو گروه به ترتیب 10.8 و 7.9 درصد می باشد.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در تیرماه 97 
به عدد 121.5 رسید که نسبت به ماه قبل 4.6 درصد افزایش 
نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 14.0 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه 

جاری برای این دسته از خانوارها 8.8 درصد می باشد.
ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در 
تیرماه 1397 به عدد 120.9 رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
3.2 درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.7 درصد و نرخ تورم دوازده 
ماه��ه منتهی به ماه جاری برای این دس��ته از خانوارها 8.2 
درصد اس��ت. در ماه جاری تمام��ی بخش های زیرمجموعه 
شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند.  مركز آمار 

در تیرماه امسال؛
ین در کشور دود شد  2/8 میلیارد لیتر بنز

مجموع مصرف بنزین در تیرماه امسال  ل و به 2 میلیارد و 840 میلیون لیتر رسید.پت�����ر
میانگین مصرف بنزین کل کش��ور در تیرماه امس��ال 91 
میلیون و 700 هزار لیتر اعالم شده است که این رقم در مقایسه 
با مدت مشابه پارسال8.5 درصد رشد نشان می دهد، این رقم در 

دوره مشابه پارسال 84 میلیون و 600 هزار بشکه بود.
کمترین مقدار مصرف بنزین کل کش��ور در تیرماه 97 
مرب��وط به یکم تیرماه با رق��م روزانه 76 میلیون لیتر اعالم 
ش��د. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ابتدای امسال 
86 میلیون و 800 هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه 
پارسال )96( با رقم روزانه 79 میلیون و 200 هزار لیتر 9.6 

درصد رشد داشته است.
این گزارش نش��ان می دهد مجموع مص��رف بنزین کل 
کش��ور در تیرماه امسال 2 میلیارد و 840 میلیون لیتر بنزین 
بوده است. از ابتدا تا انتهای تیرماه امسال در مجموع 2 میلیارد 
و 260 میلی��ون مترمکعب نفت گاز غیرنیروگاهی در کش��ور 

مصرف ش��ده است که بیش��ترین رقم آن مربوط به روز 31 
تیرماه با 102 میلیون و 200 هزار لیتر و کمترین آن مربوط 

به روز یکم تیرماه با 34 میلیون و 100 هزار لیتر بوده است.
میانگین مصرف نفت گاز غیرنیروگاهی در تیرماه امسال 73 
میلیون لیتر در روز بوده اس��ت که این رقم در مقایسه با مدت 
مش��ابه پارسال 8.7 درصد رشد را نش��ان می دهد، این رقم در 

دوره مشابه سال 96، با رقم 67 میلیون و 200 هزار لیتر بود.
میانگین مصرف نفت گاز غیرنیروگاهی کش��ور از ابتدای 
امس��ال 68 میلیون و 800 هزار لیتر در روز اعالم شده است 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال با 64 میلیون و 
900 هزار لیتر در روز 6.1 درصد رشد نشان می دهد. میانگین 
مصرف بنزین کل کشور در تابستان امسال، روندی به شدت 
افزایش��ی داشته اس��ت و به نظر می رس��د در صورت رعایت 

نکردن مصرف بهینه، این روند تا پایان تابستان ادامه یابد.
علیرض��ا رجب پ��ور مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران پیش از این گفته بود که دلیل این 
افزایش را افزایش س��فرهای برون شهری تابستانی، استفاده 
از کولرخودروها به دلیل گرمای هوا و سفر به نقاط سردسیر 

برشمرده بود.  فارس

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری  مرغداران کشور با بیان اینکه ب����ازار روز
اس��تفاده از هورم��ون در تولی��د مرغ ش��ایعه ای 
بی اساس است، گفت: صادرات مرغ طی سال های 

96 و 97 تقریبا متوقف شده است.
برومن��د چهارآیین درباره آخرین وضعیت ابالغ 
نرخ جدید مرغ از س��وی دولت اظهار داشت: قیمت 
جدی��د مرغ هنوز ابالغ نش��ده و ما همچنان منتظر 
هس��تیم این اتف��اق رخ دهد. وی با بی��ان اینکه در 
جلسات کارشناسی متعددی که در سازمان حمایت 
با حضور مسئوالن مربوطه برگزار و قیمت کارشناسی 
مرغ 9250 تومان تعیین شد، افزود: پیشنهاد ما برای 
قیمت این کاال 9600 تومان بود اما در نهایت 9250 
تومان م��ورد توافق قرار گرف��ت و از هفته آخر ماه 

مبارک رمضان ما منتظر ابالغ آن هستیم.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
کشور با اشاره به اینکه عدم ابالغ این قیمت کارشناسی 
شده دو پیام نامطلوب برای تولید و بازار دارد، اظهار 
داش��ت: زمانی که سود اقتصادی تولیدکننده تامین 
نشود، رغبتی به تولید پیدا نمی کند و وقتی که تولید 
نشود، با کاهش عرضه و افزایش چشمگیر قیمت در 
ب��ازار مواجه خواهیم بود که زیان این مس��ئله برای 

مصرف کنندگان خواهد بود.
چهارآیی��ن با تاکید بر اینکه عدم ابالغ قیمت، 
همان س��رکوب قیمت کارشناس��ی ش��ده است، 
گفت: در ش��رایط کنون��ی قیمت های دس��توری 
ج��واب نمی دهد و دولت نمی تواند با این ش��رایط 
بازار را کنترل کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری 
درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ از کشور گفت: 

ص��ادرات ای��ن کاال در س��ال های 96 و 97 تقریبا 
متوقف شده است، ضمن اینکه ما در سال 95، 70 

هزار تن صادرات مرغ از کشور داشتیم.
چهارآیین با بیان اینکه کش��ورهای واردکننده 
مرغ از ایران )عراق و افغانستان( تقاضا دارند که مرغ 
صادراتی به این کشورها س��ایز بوده و وزنی معادل 
یک کیلو و 200 گرم داش��ته باشد، گفت: در کشور 
ما مرغ درش��ت تولید می ش��ود که متوسط وزن آن 
بین یک کیلو و 700 تا یک کیلو و 800 گرم اس��ت 
و حت��ی در مواردی از این میزان نیز وزن بیش��تری 
دارد، بنابراین می توان گفت عدم سایز بودن مرغ های 

تولیدی یکی از موانع اصلی صادرات ما است.
وی با اش��اره به اینکه قیمت تمام ش��ده مرغ 
در کشور ما نسبتا باال است، گفت: دلیل باال بودن 
قیمت تمام ش��ده تولید در کشورمان این است که 
حلقه های مرتبط با صنعت طیور در ایران مستقل 
از هم فعالی��ت می کنند. به عنوان مثال واحدهای 
تولیدکننده جوجه یکروزه، کشتارگاه ها، کارخانه ها 
و... مس��تقل از هم مش��غول به فعالیت هستند که 

همین مسئله باعث می شود قیمت افزایش یابد.
چهارآیی��ن تصریح ک��رد: بنابرای��ن قیمت ما 
رقابتی نیس��ت و دولت نیز مش��وق های صادراتی 
برای ای��ن منظور اختصاص نمی دهد، ضمن اینکه 
ما از دولت تقاضا کرده ایم به جای مشوق صادراتی، 

تس��هیالت کم بهره ارائ��ه کند ت��ا صادرکنندگان 
بتوانن��د صادرات انج��ام دهن��د. وی گفت: پیش 
بینی می ش��ود اگر بتوانیم مرغ سایز تولید کنیم و 
تسهیالت کم بهره بگیریم، موفق به صادرات 200 

تا 250 هزار تن مرغ از کشور خواهیم شد.
چهارآیین با اش��اره به اینکه مصرف مرغ سایز 
در جامعه باید فرهنگس��ازی شود، اضافه کرد: مرغ 
درش��ت هم چربی باالیی دارد و هم هضم و جذب 
آن در بدن به سختی انجام می شود و هضم و جذب 

مرغ سایز 5 درصد از مرغ درشت باالتر است.
وی با بیان اینکه مصرف س��رانه مرغ در کشور 
25 کیلوگ��رم و نیاز ما به ای��ن کاال 2 میلیون تن 
اس��ت، گف��ت: ظرفیت تولید یک و نی��م برابر این 

میزان و حدود 3 میلیون تن است.
چهارآیین با اش��اره به ساختار خرده 

مالک��ی در صنع��ت م��رغ گوش��تی 
کش��ور، اف��زود: مرغداری ه��ای ما 

پراکنش گس��ترده ای در سراسر 
استان ها و شهرس��تان ها دارند 
و مرغداری ه��ای متف��اوت با 
ظرفیت های مختلف در حال 
تولید هستند به عبارتی 24 
هزار تولیدکنن��ده در حوزه 
مرغ گوشتی فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه ساختار خرده مالکی در این 
صنعت باعث ایجاد بی نظمی ش��ده اس��ت، گفت: 
مرغ یک��ی از منابع تامین کننده پروتئین کش��ور 
اس��ت. چهارآیین افزود: طی حدود 25 تا 26 سال 
آینده گوش��ت قرمز حکم خاوی��ار را پیدا می کند، 
چراکه تولید این کاال در جهان به ش��دت در حال 
افت اس��ت و زمانی که این اتف��اق می افتد ما باید 
جایگزی��ن مناس��بی برای آن پی��دا کنیم که مرغ 

می تواند یکی از این جایگزین ها باشد.
وی با اش��اره به اینکه 90 درصد نهاده ها و 70 
درصد واکس��ن های مورد نی��از ما از طریق واردات 
تامی��ن می ش��ود، تصریح کرد: با وج��ود تمام این 
مس��ائل، تولید مرغ در کش��ور همچنان اقتصادی 

است و ایجاد ارزش افزوده می کند.
چهارآیی��ن ضمن انتق��اد از ش��ایعات مطرح 
ش��ده در زمینه مصرف مرغ، افزود: مس��ائلی مثل 

بیماری، نوسانات نرخ ارز، دخالت های گاه و بیگاه 
دولت و همین ش��ایعاتی که مطرح می شود، بازار 
را تح��ت تاثیر قرار می دهد. وی با اش��اره به اینکه 
یکی از شایعات مطرح شده در حوزه مرغ گوشتی، 
اس��تفاده از هورمون رشد در آن است، گفت: بنده 
به عنوان یک متخصص و کارشناس اعالم می کنم 
که این شایعه از بی اساس ترین شایعاتی است که 

در این زمینه مطرح شده است.
وی با اش��اره به اینکه 120 س��ال پیش حدود 
4 ماه طول می کش��ید تا وزن مرغ به یک کیلوگرم 
برسد، افزود: در آن زمان ضریب تبدیل مرغ 5 بوده 
ام��ا امروز با اقدامات اصالح نژادی که انجام ش��ده، 
مرغ ظرف حدود 40 روز به وزن مناسب می رسد و 
متوسط ضریب تبدیل آن در کشور 1.9 و در برخی 
واحدها 1.7 است، ضمن اینکه این عدد طی 10 تا 

12 سال آینده به 1.2 دهم خواهد رسید.
چهارآیی��ن تصریح کرد: همچنین زمانی که 
یک بیماری مانند آنفلوانزا در کش��ور ش��یوع 
می یاب��د، م��ردم تص��ور می کنند ب��ا مصرف 
گوشت طیور و س��ایر فرآورده های آن به 
این بیماری مبتال می ش��وند در حالی که 

چنین چیزی صحت ندارد.
وی گفت: زمانی که پرنده مبتال شده و در 
فاز انتشار ویروس قرار داشته باشد، اگر کسی در ارتباط 
مستقیم و نزدیک با آن قرار بگیرد، احتمال انتقال 
ویروس به او وج��ود دارد اما مصرف فرآورده ها 
مثل گوشت مرغ مشکلی برای مصرف کننده 
ایج��اد نمی کند ضمن اینکه ای��ن ویروس در 

حرارت 60 درجه از بین می رود.  مهر

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران كشور اعالم كرد

انتظار برای ابالغ قیمت جدید مرغ

پیشنهادات  ارائه  به  اشاره  با  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 
بازنگری دستمزد ۹۷ در نشست امروز شورای عالی کار گفت: این 

پیشنهادات الزاما از محل افزایش مستقیم دستمزد نیست.
کار  دستور  با  کار  عالی  شورای  امروز  جلسه  درباره  خدایی  علی 
ویژه  شرایط  دلیل  به   ۹۷ دستمزد  بازنگری  درخواست  »بررسی 
اقتصادی« اظهار داشت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری به 
دلیل مقطع خاص شرایط اقتصادی کشور ارائه شده است که با حضور 

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار مورد بحث قرار می گیرد.
اولیه  مباحث  پیرامون  امروز  مزدی  مذاکرات  اینکه  بیان  با  وی 
خواهد بود و عالوه بر آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای 
عالی کار قرار دارند، افزود: در این جلسه بیشتر موضوع پذیرش 

بازنگری در دستمزد و مسائل حقوقی به بحث گذاشته خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بسته پیشنهادی خود 
را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط خاص اقتصادی 
تهیه کردیم، ادامه داد: نمایندگان کارگری آمادگی دارند با رعایت اصل 

سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی این درخواست بررسی شود.
خدایی گفت: مقایسه اقالم ضروری خانوار در هفته پایانی دی ماه 

با  گرفت،  قرار  معیشت  سبد  هزینه  تعیین  معیار  عنوان  به  که   ۹۶
قیمت اقالم در هفته اول تیرماه امسال نشان می دهد نه تنها افزایش 
دستمزد امسال ارزش خود را در سه ماهه اول سال از دست داد 
بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد در برابر سبد معیشت 
خانوار منفی شده است. وی با تاکید بر مطالعات کامل و جامع کارگری 
خاص  دلیل  به  افزود:  کار  عالی  شورای  به  پیشنهادات  ارائه  برای 
بودن شرایط اقتصادی فعال از اعالم سناریوها و پیشنهادات خودداری 
بین  سه جانبه  صورت  به  فردا  نشست  در  امیدواریم  اما  می کنیم 

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت توافقات اولیه حاصل شود.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور ادامه 
داد: با توجه به اینکه کارگروه مزد در کانون عالی به صورت دائمی 
آمارهای  استناد  به  بازار  وضعیت  و  معیشت  سبد  می شود،  برگزار 
رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا در نشست شورای 

عالی کار ارائه شوند.
خدایی تاکید کرد: اگر االن درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ 
برای  به دلیل شرایط خاص معیشتی  اعالم کردیم  کار  به وزارت  را 

جامعه کارگری کشور است.  مهر

نمای نزدیک

عضو شورای عالی كار خبر داد
سناریوهای بازنگری دستمزد در نشست امروز


