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پیشی  هم  از  قیمت ها  که  اقتصادی  نابسامان  شرایط  در 
می گیرند و تورم بر روح و جان مردم می تازد، شیر هم برای 
اینکه از قافله عقب نماند یک باره در سیرجان گران شد و مردم 
مجبور شدند برای خرید یک کیلو شیر۶ هزار تومان  پرداخت 
کنند. اعتراض مردم باعث شد مسووالن شهرستان این قیمت 
را به ۳۷۰۰ تومان کاهش دهند اما دامداران از این قیمت سر باز 
زدند و تب شیر در سیرجان باال گرفت تا مسووالن برای ثبات 
قیمت این فرآورده اقدام جدی انجام دهند بلکه با کشیدن 

مهار قیمت شیر، این محصول از سفره مردم مهاجرت نکند.
تعیین قیمت شیر بر عهده جهاد کشاورزی است

ضرورت موضوع؛ مسووالن ستاد تنظیم بازار سیرجان را مجبور 
می کند تا جلسه دیگری تشکیل داده و بر سر تصویب یک 
قیمت مشخص برای شیر گفتگو کنند. خواجویی؛ رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت سیرجان از قیمت جدیدی که برای 
شیر در نظر گرفتند خبر داده و می گوید: طبق مصوبه ستاد 
تنظیم بازار شهرستان قیمت شیر تحویل درب واحد صنفی 
نظر  در  تومان  کننده ۴۵۰۰  مصرف  قیمت  و  تومان   ۴۱۰۰

گرفته شد. 
آیا قیمت جدید اجرایی می شود

مثل  یا  اجرایی می شود  قیمت جدید  اینکه  با  رابطه  در  وی 
قیمت ۳۷۰۰ تومانی که تصویب شد اما دامداران از آن تبعیت 
نکردند؛ کنار گذاشته می شود؛ می گوید:  این قیمت در مرکز 
استان هم مصوب شده. گاوداران در جلسه ستاد تنظیم بازار 

هم حضور داشتند. 
امیدواریم که آن را اجرا کنند. البته صنایع تبدیلی از جمله شیر 
زیر نظر جهاد کشاورزی است. چون مجوز دامداری ها را جهاد 
صادر می کند. پیگیری مشکالت آن ها، قیمت و تنظیم بازار این 
حوزه بر عهده جهاد کشاورزی است. از زمانی که شیر تحویل 
مغازه دار می شود در حوزه اختیارات ما قرار می گیرد؛ یعنی االن 
اگر مغازه دار شیر را بیش از کیلویی ۴۵۰۰ تومان به مصرف 
کننده بفروشد ما ورود پیدا می کنیم و برخورد می کنیم. قبل از 

آن به ما مربوط نمی شود.
بر قیمت شیر نظارت و بازرسی الزم را انجام می دهیم

خواجویی می گوید؛ نظارت و بازرسی را  بر عملکرد مغازه داران 
مصرف کننده  به  تومان   ۴۵۰۰ قیمت  از  بیش  را  شیر  که 
نفروشند انجام می دهیم طی روزهای گذشته برخی تخلفات را 
به شدت بخشیدیم و بر اساس تماس های دریافتی از مردم ۱۸ 
پرونده تخلف در افزایش قیمت شیر هم به تعزیرات حکومتی 

ارسال شد. 
وی می گوید: در مورد  قیمت شیر  در رفسنجان ۴ هزار تومان و 
قیمت کرمان ۴۵۰۰ تومان است. تعیین قیمت هم جزو وظایف 
خواجویی  صحبت های  تکمیل  برای  است.  کشاورزی  جهاد 
مایلم با مدیرکل صمت هم صحبت کنم اما خواجویی شماره 

همراه مدیرکل را نمی دهد و با شماره ثابتی که از دفترش داریم 
موفق نمی شویم با مدیر کل در خصوص نوسانات قیمت شیر 
در سیرجان صحبت کنیم. اینکه رییس اداره صمت سیرجان 
شماره مدیرکل خود را نداشته باشد و یا نخواهد این شماره 
را در اختیار خبرنگاران قرار دهد، شائبه هایی مبنی بر اینکه 
نخواهند تب قیمت شیر در سیرجان به خارج از این شهرستان 
نفوذ کند و به قول یک ضرب المثل قدیمی "سر بشکنه تو 

کاله/ دست بشکنه تو آستین" ایجاد می کند.
علت تعیین نرخ شیر را از اداره صمت جویا شوید

این پاسکاری از سوی رییس اداره جهاد کشاورزی هم ادامه 
پیدا می کند و زمانی که از او در خصوص افزایش قیمت شیر 
رفسنجان  و  کرمان  به  نسبت  آن  بودن  باال  و  سیرجان  در 
می پرسیم، پاسخ می دهد: اول اینکه اداره صمت سیرجان باید 
پاسخگوی این سوال باشد چرا که این امر در حیطه وظایفش 
از کرمان کمتر نیست. در  اینکه قیمت سیرجان  است؛ دوم 
نرسیدند، چند  نتیجه خاصی  به  هم  رفسنجان  قیمت  مورد 

قیمت پیشنهادی داشتند. 

تامین نهاده های دامی صرفه اقتصادی برای دامدار ندارد
رییس جهاد کشاورزی سیرجان می گوید: قیمت شیر در کرمان 
همان ۴۵۰۰ تومان است. در بعضی از شهرها هم مصرف علوفه 
دامی کمتر و تامین آن راحت تر است. مثاًل در شهربابک هزینه 
حمل چندانی برای تامین علوفه نمی پردازند. قیمت شیر هم 
در آن شهرستان به چیزی که ما مصوب کردیم نزدیک است. 
دارند  مشابه  شرایط  که  سیرجان  و  کرمان  بین  عماًل  یعنی 

تفاوت قیمتی نیست. حتی در کرمان انبارهای پشتیبانی علوفه 
پرداخت  کمتری  هزینه حمل  و  هستند  نزدیک تر  دامداری، 
می شود نسبت به سیرجان. همه این فاکتورها در تعیین نرخ 

در نظر گرفته شده.

دامداران موظفند رعایت کنند
 رییس اداره جهاد کشاورزی گفت: دامداران موظفند سر قول 
خود برای فروش شیر به قیمت ۴۱۰۰ تومان بمانند. قانونگذار 
مصوب کرده اگر مصوبات ستاد تنظیم بازار از سوی دامداران 
رعایت نشود اداره صمت و دستگاه های نظارتی برخورد الزم را 

انجام خواهند داد.
به ما گفتند قیمت شیر پلکانی افزایش می یابد

مصوبات معموالً روی کاغذ زیبا هستند اما در مرحله عمل خیر. 
زیرپوستی  افزایش  از  گاوداران  تعاونی  مدیرعامل  نادعلی پور؛ 
قیمت شیر خبر داده و می گوید: قیمت شیر در جلسه ای که 
با توضیحاتی که  با نظر دامداران مصوب نشده.  برگزار کردند 
فرماندار و دیگر مسووالن به ما دادند؛ گفتند شما فعال همکاری 
بفروشید .  مغازه دار  به  تومان  قیمت ۴۱۰۰  با  را  شیر  و  کنید 
مغازه دار هم کیلویی ۴۵۰۰ تومان به مصرف کننده بفروشد. ما 
هم به شما قول می دهیم در ماه های آینده به صورت پلکانی 
قیمت شیر را افزایش دهیم.  تاکنون این طور بود که مصوبات 
برای افزایش قیمت حدود یک سال زمان می بردند ولی االن قرار 

شد ماهیانه قیمت شیر افزایش پیدا کند تا به قیمت مورد نظر 
ما برسد. از او می پرسم قیمت پیشنهادی دامداران چقدر است؟ 
پاسخ می دهد: ۵۲۰۰ تومان است که به ما قول دادند طی چند 
ماه آینده به این قیمت برسیم. دامداران هم با توجه به قول هایی 
که اعضای ستاد تنظیم بازار برای افزایش پلکانی قیمت شیر و 
جبران ضرر دامدار داده اند فعاًل با توزیع شیر به قیمت کیلویی 

۴۱۰۰ تومان موافقت کردند و امروز اولین توزیع را داشتیم. 
دامی  نهاده های  مشکل  متاسفانه  می کند:  خاطرنشان  وی   
کشوری است. اگر استانی بود با پیگیری مسووالن شاید حل 
می شد. فعال به خاطر شرایط روزمره کشور دامداران کوتاه آمدند 
تا ببینیم در ماه های آینده قیمت شیر را مطابق با خواسته ما 
افزایش می دهند و به قول شان عمل می کنند یا نه. از او می پرسم 
در حال حاضر شیر را با قیمت کیلویی ۴۱۰۰ تومان به مغازه دار 
تحویل دادید؟ می گوید: بله. ولی مغازه دار امکان ندارد کیلویی 
۴۵۰۰ تومان به مصرف کننده بفروشد. از امروز که شروع به 
توزیع کردیم مغازه داران از ما شیر نمی خرند و می گویند برای 
ما نمی صرفد. ما که نمی توانیم جبران زیان مغازه دار را بکنیم. 
افزایش  از ما قیمت ۳۵۰۰ تومان را می خواهد برای  مغازه دار 
حاشیه سود خودش؛ این قیمت هم برای دامدار واقعاً مقرون 
به صرفه نیست. همین شیر را از ما در کرمان کیلویی ۴۰۰۰ 

تومان می خرند. 
و  کرده  اشاره  مغازه دار  سود  به  دامداران  تعاونی  مدیرعامل 
می گوید: مغازه دار زرنگ است و مسووالن ما هم فقط دامدار را 
می شناسند. مغازه دار روی هر کیلو ماست حداقل ۳ هزار تومان 
سود می خورد. یک ظرف ماست را باید در نهایت ۶ هزار تومان 
بفروشد در حالی که ۹۰۰۰ تومان می فروشد. مغازه دار این وسط 
سود واسطه گری اش را می خورد و دولت شرایط را فقط برای 
دنبال  از شیر؛  بیشتر  دارها  مغازه  االن  دامدار سخت می کند. 
فروش ماست هستند چون سود خوبی دارد. کسی هم به قیمت 

ماست توجهی ندارد و زوم کردند روی قیمت شیر.
 دود گرانی در چشم مردم

جمالت  مدیرعامل تعاونی گاوداران ذهن را بر روی این نکته 
متمرکز می کند که باز هم قرار است دود این گرانی قیمت به 
قیمت  افزایش  که  کجا  هر  معموالً  برود.  مصرف کننده  چشم 
و... سود  توزیع کننده  تولید کننده، واسطه، دالل،  وجود دارد؛ 
خود را از ماجرا می برند اما مصرف کننده نهایی است که مجبور 
است برای گذران زندگی محصول نهایی را به هر قیمتی که 
هست تهیه کند و بار این افزایش قیمت در واقع بر روی گرده 

مصرف کننده گذاشته می شود. 
شیر هم ابتدا قیمت آن را به ۶ هزار تومان افزایش دادند اما 
پس از مدتی آن را به ۴۱۰۰ تومان کاهش دادند تا مثاًل کاهش 
قیمتی در میان باشد و صدای اعتراض مصرف کننده بخوابد اما 
آنطور که مدیرعامل تعاونی گاوداران گفت این افزایش قیمت 
قرار است طی ماه های آینده و به صورت زیر پوستی  به جیب 

مصرف کننده تزریق شود.

ایسنا: خسروی ؛ معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به آخرین وضعیت قیمت مرغ در استان اشاره کرد و گفت: قیمت مرغ 
برای مصرف کننده از پنجم مهرماه در سطح استان با قیمت ۱۸ هزارو ۳۶۰ تومان به  فروش می رسد این در حالی است که قیمت مرغ برای مصرف کننده 
در ۲۸ شهریورماه کیلویی ۱۸ هزارو ۴۳۰ تومان بوده است.  وی با اشاره به قیمت گوشت مرغ در بخش تولید، توزیع و فروش اظهار کرد: قیمت خرید مرغ 
زنده در باسکول مرغداری ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان نقدی، در باسکول کشتارگاه ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان نقدی، توزیع کشتارگاه به قیمت هر کیلو ۱۷ هزار و 
۶۱۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف کننده ۱۸ هزار و ۳۶۰ تومان می باشد. معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

کرمان خطاب به شهروندان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلفی با شماره ۱۲۴ تماس گرفته و بالفاصله با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

خبــر
دکتر »محمدجواد فدایی« در  بازدید از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان گفت: روز مرغ در استان کرمان کیلویی چند؟

گذشته به صورت آزمایشی آب شیرین شده خلیج فارس وارد مخزن ۴۵ هزار مترمکعبی شرکت 
صنعتی معدنی گل گهر سیرجان شده است که از این مخزن تا شرکت گل گهر ۱۵ کیلومتر فاصله 
است.وی با بیان اینکه این آب از امروز به صورت آزمایشی به تاسیسات گل گهر منتقل می شود 
اظهار کرد: ساالنه از طریق این خط انتقال، ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس توسط ۱۱ 
ایستگاه پمپاژ به سیرجان منتقل می شود.وی  از افتتاح فاز اول پروژه انتقال آب از خلیج فارس به 

سیرجان در ۲۴ مهرماه توسط رییس جمهور خبر داد.

 افتتاح فاز اول
 پروژه انتقال آب 
از خلیج فارس به 

سیرجان

گزارش سخن تازه از نوسانات قیمت شیر در سیرجان؛        گروه گزارش

تِب شیر؛ تاِب مردم را ربود!

 خواجویـی رئیـس اداره صنعت، معدن و تجارت سـیرجان: 
طبـق مصوبـه سـتاد تنظیـم بـازار شهرسـتان قیمت 
شـیر تحویـل درب واحد صنفـی ۴۱۰۰ تومـان و قیمت 

مصـرف کننـده ۴۵۰۰ تومـان در نظر گرفته شـد.

گزارش پیشرفت پروژه های عمرانی و ترافیکی 
شهرداری سیرجان  در شش ماهه اول سال جاری

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در این 
گزارش عنوان کرد: از مجموِع ده پروژه ذیل، کاِر چهار پروژه بصورت صد درصدی به اتمام رسیده که فقط 
در یک پروژه حدود پانزده هزار متر مربع  عملیات عمرانی انجام شده است. شهردار سیرجان در این رابطه 
اظهار کرد: در بقیه پروژه ها نیز، تالش های شبانه روزی همکاران ما همچنان بی وقفه ادامه دارد که هرچه 
زودتر مابقی پروژه ها نیز به صورت صد درصدی تکمیل شده و رضایت مندی ولی نعمتان خودمان را به 

در پی داشته باشیم.

نام پروژه: اجرای کف پوش های بتنی )بلوار قائم از میدان نیرو 
دریایی تا بلوار عباسپور الین منتهی به بلوار ، خیابان صائب ، 
خیابان دهخدا شمالی (           )پیشرفت فیزیکی کل 100درصد(

اقدامات انجام شده: اجرای کف پوش بتنی پیاده رو بلوار قائم 8۰۰۰ متر مربع  
خیابان صائب ۳۰۰۰ مترمربع - خیابان دهخدا ۳۵۰۰ مترمربع

خیابان شهید محمدی جنب مسجد فاطمیه 2۰۰ متر مربع

نام پروژه: 
اجرای کفسازی پیاده روهای سطح شهر
       )پیشرفت فیزیکی کل 100 درصد(

اقدامات انجام شده: 
روبروی درمانگاه سپیدباالن - روبروی مدرسه امیرکبیر 

 خیابان حکمت مکی آباد - خیابان شفا

نام پروژه: 
         جدول گذاری شماره 2 شهرک صدف 

           )پیشرفت فیزیکی کل 100 درصد(

اقدامات انجام شده: 
تجهیز کارگاه - جدولگذاری بلوار دریا ، میدان صدف ، بلوار ساحل ،

 بلوار موج - خیابان پشت پمپ بنزین - کوچه ۱2 متری - تحویل موقت

نام پروژه: 
جدولگذاری شماره 4 )کوچه های سطح شهر (

         )پیشرفت فیزیکی کل 40درصد(

اقدامات انجام شده:
 اجرای جدول و کانیو بغل 2 کوچه واقع در خیابان میرزارضا به متراژ ۳۰۰ متر -  اجرای 

جدول و کانیو بغل کوچه واقع در خیابان موسی بن جعفر حدود ۷۰۰ متر - کوچه هجرت 
۳۱ - کوچه پشت دانشگاه پیام نور -کوچه واقع در شهرک فدک - خیابان سپاس

نام پروژه: جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 7 )خیابان شهید عزت آبادی واقع در 
خیابان غفاری ، خیابان شهید میرزایی واقع در خیابان غفاری ، خیابان علمدار کربال ، 
خیابانهای شهرک اندیشه ، بلوار دانشجو کوچه شماره 3 ، خیابانهای انتهای بلوار ولیعصر 

جنب ساختمانهای مساجد ، انتهای بلوار ولیعصر(         )پیشرفت فیزیکی کل 80 درصد(

اقدامات انجام شده: جدولگذاری  خیابان شهید عزت آبادی  ۱۳۴۷ متر - دال گذاری خیابان شهید
عزت آبادی ۱۴8 متر - جدولگذاری خیابان شهید میرزایی ۱۴۷۰ متر و دال گذاری خیابان شهید 

میرزایی 9۱ متر - جدولگذاری خیابان شهرک اندیشه ۵۵۵ متر و کانیو بغل ۶۰۰ مترطول و کانیو وسط
 ۵۰ متر طول- خیابان علمدار کربال ۱۳۳ متر کانیو وسط - آخر خیابان ولیعصر ۶۰۰ متر طول جدولگذاری

نام پروژه: جدولگذاری شماره 10 ) بلوار مخابرات( ، )خیابان اصلی 
سایر   ، الین  یک  صدف(   شهرک  )بلوار  اقیانوس  بلوار  آباد(،   خرم 
خیابانهای اصلی شهرک صدف(            )پیشرفت فیزیکی کل 20 درصد(

اقدامات انجام شده: 
خیابان اصلی خرم آباد 

 ادامه هدایت آبهای سطحی مکی آباد 

             نام پروژه: جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  9  

)بلوار هجرت از تقاطع بلوارسیدجمال تا تقاطع بلوار عباسپور(   

)پیشرفت فیزیکی کل 23 درصد(

اقدامات انجام شده: 
بلوار هجرت حد فاصل خیابان شهید تاجیک تا تقاطع وحید ۱۱۰۰ متر

  از تقاطع خیابان وحید تا تقاطع بلوار قاآنی ۴۰۰ متر طول

نام پروژه: جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 8 )خیابان عدل 1 و 
عدل 2 و خیابان فیاض بخش تا میدان معلم ، خیابان وحید الین شمالی 
تقاطع  از  هجرت  بلوار  رفوژ   ، قائم  بلوار  تا  قریب  چهارراه  تقاطع  از 
خیابان وحید تا بلوار عباسپور(          )پیشرفت فیزیکی کل 35 درصد(

اقدامات انجام شده: 
جدولگذاری خیابان شهید فیاض بخش و 

خیابان عدل به طول 2۴۰۰ متر

نام پروژه: جدولگذاری شماره 5 ) خیابان مابین تخت جمشید و مرودشت آباده 
خیابان  تا  میرزاسعید  میدان  از  بهشتی  شهید  خیابان  ادامه    ، چمن  زمین  از  بعد 
دهیادگار،بلوار گفتگو انتهای بلوار شهید زندی نیا ، دال بتنی خیابان میرزارضا تقاطع 
17 شهریور تا تقاطع بلوار شهید احسائی (              )پیشرفت فیزیکی کل 35 درصد(

اقدامات انجام شده: 
جدولگذاری خیابان مابین تخت جمشید و مرودشت آباده

 بعد از زمین چمن ۱۶۰۰ مترطول

نام پروژه: 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 6        

)پیشرفت فیزیکی کل 100 درصد(

اقدامات انجام شده: اجرای جدولگذاری الین شمالی بلوار فاطمیه از تقاطع بلوار نماز تا فرمانداری  
اجرای جدولگذاری الین غربی بلوا مالک اشتر از تقاطع سیداحمد خمینــی تا تقاطع صفــارزاده  
الین شمالی خیابان شریعتی حد فاصل چهارراه سپاه تا میدان انقالب - الین شرقی و غربی تقاطع 
فرمانداری تا تقاطع مالک اشتر - عرضی جلو فرمانداری و سه تقاطع عرضی خیابان مالک اشتــر  

دور تا دور پارک بنفشه - دال عرضی تقاطع مالک اشتر و صفارزاده


