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سخِن همشهریان :
عصر پنج شنبه در تقاطع بلوار مالک اشتر چهارراه اداره گاز حدود ساعت ۴ این پژو 
پارس بصورت بسیار وحشتناکی رانندگی می کرد. خواستم پالکش را بردارم که متوجه 

شدم روی پالک را با کاغذ و چسب پوشونده!!
حاال با اینجور مسائلی چطور توقع امنیت داریم؟ روز روشن پالک مخدوش کنی 

یعنی داری یک غلطی میکنی و خیالت از بابت ماموران خواب رفته راحته

سخِن همشهریان :
اینجا آخر بلوار مالک اشتر برای دومین بار فروکش کرده سری قبل هم اهالی منطقه 
درستش کردن با شن و ماسه پرش کردن ممنون میشم اطالع رسانی کنید که اگر 

دلشون خواست زودتر و اصولی ترمیم بشه
اگه شب ماشینی داخل این بیفته ماشین له میشه.موتور هم اگر بیفته باید برای موتور 

سوار فاتحه قرائت کنیم

در پی گزارش های پی در پی مخاطبان سخن تازه 
از کمبود مرغ و شلوغی مرغ فروشی ها، مسیری 
مرغ  فروشگاه های  اکثر  کردم  انتخاب  را  طوالنی 
اولین فروشگاه  به  بودند.  تعطیل  ماهی فروشی  و 
عرضه مرغ  که رسیدم درخواست خرید مرغ کردم 
به یخچال های خالی اشاره کرد و گفت نداریم. به 
کامل  مرغ  بود  نوشته  کردم  نگاه  قیمت ها  تابلوی 
کیلویی۲۲هزار و ۸۲۰ تومان، از فروشنده پرسیدم 
چه ساعتی باید بیایم مرغ بخرم؟ االن که ساعت 
زود  خیلی  صبح  گفت:  است،  شده  تمام  ۹صبح 
صف می کشند و زود تمام می شود چون سهمیه ما 
کم است. روزهای گذشته ماشین را دم در مغازه 
می زدم و تا ظهر هر چند تا مشتری می خواست، 
است  کم  خیلی  تولید  نه،  االن  می کردم  عرضه 
از  خیلی  است  شده  کم  هم  ما  سهمیه  نسبت  به 
همکاران کاًلً تعطیل کرده اند تک و توکی که باز 

هستیم چند دقیقه ی اول تمام می شود.
وی گفت: مصرف مرغ در سیرجان به طور معمول 
خیلی  تولیدشان  مرغداران  است.  ۳۰تن  روزی 
فروش، مرغداری  بر  پایین است من خودم عالوه 
برای شب  دارم که  تولیدی  فاز  دارم فقط دو  هم 
عید و شب سیزده تولید می شود. تولید کننده ها به 
دالیل  کمبود و گرانی خوراک مرغ تولید پایینی 
این موقع سال مردم گرفتار خانه  دارند. هر سال 
روزهای  به  را  اقالم مصرفی  و خرید  بودند  تکانی 
آخر سال موکول می کردند و اوج مصرف ۲۵ اسفند 
به بعد بود اما االن که یک هفته مرغ کمبود شده 
است مردم هم هجوم آوردند و یک خانواده شاید 
نیازش  از  بیشتر  و  تهیه می کند  مرغ  روز هم  هر 

ذخیره می کند.
در طول سال چون افزایش قیمت نداشتیم همین 
حاصل  کمبود  که  شد  باعث  قیمت  افزایش  عدم 
تولید  در  خودش  نیاز  پاسخگوی  سیرجان  شود. 
مرغ نبوده و نیست و ما مجبور بودیم از یزد، نیریز، 
ابرکوه، رفسنجان و کرمان مرغ وارد می کردیم اما 
االن همین شهرها هم با کمبود مواجه شدند و چه 
بسا قیمت در این شهرها از سیرجان بیشتر است. 
االن شیراز کیلویی ۲۹ هزارتومان است و دونرخی 
هستند هم دولتی دارند، هم آزاد. اما توزیع استان 

کرمان فقط دولتی و سهمیه ای است.
بازار نامحدود شده  اما همچنان کمبود مرغ هست

زمانی بازار برای فروش مرغ نامحدود نباشد اگر ده 

هزار تولید است باید سه هزار تای آن به جیرفت 
داده شود چون آن جا تولید و کشتارگاه ندارد و 
بوده  استان  سایر شهرستان های  از  مرغش  تامین 
است. تولید و کشتار برای شهرستان هایی مثل بم، 
جیرفت و کهنوج صرفه اقتصادی ندارد و تامین مرغ 
آن ها نیز برعهده سیرجان،کرمان و رفسنجان است 
از  بیشتر می کند.  را  و همین مشکل کمبود مرغ 

در  مرغ  بازار  قیمت  نوسان  با  رابطه  در  او 
می گوید:  می پرسم،  اسفند  و  بهمن  ماه 
ندارم جز مصوبه  من عمده فروشم و حق 
از  اخیرا  مصوبه  قیمت  که  بفروشم  قیمت 
ولی  است  نگذاشته  فراتر  پا  ۲۴۰۰۰تومان 
خرده فروشان تا ۳6۰۰۰تومان هم فروختند 

که این نرخ خارج از مصوبه بازار بود.
 این فروشنده در رابطه با قطعه بندی مرغ 
هم افزود: اگر شرکتی باشد که کارش بسته 
بندی مرغ به صورت قطعه ای باشد هیچ 

مشکلی ندارد اما اینکه خرده فروش بخواهد با قطعه 
قطعه کردن آن را بفروشد صحیح نیست. بالفاصله 
سی  کاسب  این  بار  این  رفتم  دیگر  ای  مغازه  به 
ساله خرده فروش بود. تا پرسیدم آیا امروز صبح 

و عصبانی گفت:  داشتید؟ مکثی کرد  مرغ  توزیع 
را  مغازه خودم  نزن که جلوی  دخترم حرف هایی 
آتش بزنم مرغ مگر بوده که من توزیع کنم حرف 
زور نزن. سی ساله کاسبم همچین روز نکبتی به 
بازار مرغ ندیدم. چرا از فرمانداری و صنعت و معدن 
که  پیرزنی  نمی فروشم؟  مرغ  من  نمی پرسید چرا 
کل شهر را در جستجوی یک کیلو مرغ چرخیده و 

به مغازه ام می آید می گویم ندارم و آه می کشد آیا 
خدا را خوش می آید؟ مرغ بدزدم یا خلقت کنم؟ او 
در پایان گفت: دیگر فرماندار و رییس اداره صنعت 
ندارند  را  مشکل  این  کردن  توانایی حل  معدن  و 

به  به مراجع قضایی  نکردند  تا االن هیچ کاری  و 
دادستان که مدعی العموم است بگویید ورود کند و 
هر چه زودتر این مشکل را حل کنند.  تولید کننده 
ارزان بدهید که  این است که دانه مرغی  حرفش 

من هم تولید کنم.
نظارت  عدم  و  بد  توزیع  کم  تولید  بر  عالوه  چرا 
و  دارد  توزیع  مغازه ۵۰۰کیلوگرم  یک  داریم؟چرا 

مغازه ای مثل من صفر؟
اگر قانون است باید همه جا یکسان رعایت کند. 
چرا مغازه ای در مالک اشتر، ولیعصر و غیره چهار 
گرانتر  را  مرغ  می آیند  اطراف  شهر های  از  صبح 
می خرند و می برند؟ کدام مسوول چهار صبح آمده 
داریم؟ آن  نظارت  ما  نظارت کرده که می گویند 
کسی که مرغ را کیلویی ۲۸۰۰۰تومان می فروشد 
در تاریکی شب می فروشد به بافت و حاجی آباد 
کسی روز روشن مرغ ارزان برای مردم نمی فروشد 

که ناظر منتظر است روز نظارت کند.
نظارت یعنی سه صبح نه این موقع روز.

به مغازه بعدی رفتم آن جا هم مشتریانی بودند 
در پی خرید ماهی به جای مرغ، همه شاکی بودند 
یکی می گفت: یهو شهر خالی از مرغ می شود؟ یا 

مرغ ها را به نور چشمی های شان می دهند؟ مغازه 
دار گفت: من سهمیه مرغ ندارم، مرغ دست عمده 
قیمتی که  گرانترین  پرسیدم  او  از  است.  فروشان 
فروختی در این روزهای کمبود چند بود گفت: مرغ 

۳۷۰۰۰تومان هم فروختند.
فروشنده از من پرسید اگر مرغ را پیدا کردید به 
ما هم اطالع دهید. از آن جایی که تولید و کشتار 
مرغ بر عهده اداره جهاد کشاورزی و توزیع و نظارت 
بر آن بر عهده اداره صمت می باشد. کاسه چه کنم 
کاری  پاس  و  است  دست  بر  مسوولین  چه کنم 
مرغ به زمین یک دیگر به راه. رییس اداره صمت 
سیرجان علت این مشکل را کمبود تولید دانسته 
به  روزانه  است در سیرجان  مورد گفته  این  در  و 
داخلی  تولید  که  نیازمندیم،  مرغ  گوشت  تن   ۴۰
شهرستان پاسخگوی نیاز ما نیست، به طوری که در 
هفته گذشته،۳ روز کشتار مرغ نداشتیم. محمدرضا 
خواجویی گفته است اداره صمت وظیفه نظارت بر 
دارد، که  برعهده  را  مرغ  فروش  و  توزیع   ، کشتار 
اما در  با تمام توان در این راستا تالش می کنیم. 
گزارش میدانی ما هیچ چیزی از نظارت صحیح به 

گوش ما نرسید که به سمع مخاطبان برسانیم.

 مرغ به دست افراد سودجو می افتد
رئیس اداره جهاد کشاورزی سیرجان هم از کافی 
بودن میزان تولید مرغ در شهرستان صحبت کرده 
است و گفته  نیاز شهرستان حدود ۲۵ تن است که 
معموال تامین می شود و مشکل اصلی، کوتاهی در 
نظارت بر توزیع مرغ می باشد، به طوری که مرغ به 
دست افراد سودجو می افتد و به همین علت دچار 

کمبود می شویم.
وساطت  ما  است  دو مسوول  این  با  روی سخنم 
می کنیم که مصرف مرغ مردم عددی میانگین دو 
عدد گفته شده باشد نه ۴۰تن و نه ۲۵تن باشد و 
عددی در حدود سی تن باشد. نگارنده در همین 
حین که مشغول نوشتن این گزارش است جلساتی 
ویژه  فرمانداری  در  عید  شب  بازار  تنظیم  جهت 
سیرجان با حضور فرماندار و رییس اداره صمت به 
عنوان واحد نظارت در حال برگزاری است. ماحصل 
این جلسات قطعا چیزی نیست. ای کاش همین 
محل های  به  ساعتی  جلسه  در  حاضر  نیروهای 
توزیع می رفتند تا موج زدن کرونا را در صف مرغ 

ببینند.
دارد هر چه کرونا  رونقی  بی  بازار  شب عید هم 
سیلی زد حاال کمبود ها و عدم نظارت ها به صورتش 

چنگ می اندازد.
هست.  کرونا  اما صف  نیست  مرغ  نیست،  روغن 

میوه و تره بار هم که هست نظارت نیست
به یاد دارم در آخرین نشست اداره صنعت و معدن 
صمت  اداره  رییس  خواجویی  رسانه،  اصحاب  با 
گفته بود؛ تمامی خرده و عمده فروشان تره بار را 
با سیستم الکترونیک نظارت خواهم کرد و نرخ ها 
به روز رسانی شده و  بدون تغییر به مشتری ارایه 
می شود. هیچ سیستم مانیتورینگی این چند ماهه 
نزنم هر چه  اتیکت  اما سیستم  به چشم ندیدیم. 
دلم خواست به مشتری بگویم، کی به کی هست، را 
هر روز می بینم از این سیستم بیمار هر روز خرید 
می کنم. سیستم جالبی نیست. نمی توانیم نخریم 
ما  از  را  خرید  قدرت  اما  کنیم  حذف  نمی توانیم 
گرفته است. این سیستم اتیکت نمیزنم و هر چه 
دلم خواست می فروشم سر میدان گیتی نورد یک 
قیمتی  روز، هفده شهریور،  بازار  میگه سر  قیمت 
دیگر و در میوه فروشی های خیابان ولیعصر به ما 

تو دهنی می زند.
نمی دانم کدام روز می آید آن سیستمی که گفتید 
خرید  قدرت  رفتن  باالتر  و  مردم  آسایش  موجب 

مردمم می شود.

گزارشی از نوسانات قیمت میوه و کمبود مرغ 

یک مرغ و دو هوا

حمد و سپاس پروردگار منان را که در سایه الطاف بیکرانش، خانواده بزرگ شرکت جهان فوالد سیرجان 
توانست با سعی و تالش بی وقفه برای رسیدن به اهداف عالیه خود در جهت نیل به شعار »جهش تولید«  گام های 
بلندی بردارد و به موفقیت های چشمگیری دست یابد. امید است در سالی که در پیش رو داریم این تالش ها در 

راستای دستیابی به چشم انداز، حفظ و ارتقای جایگاه برتر شرکت، افزایش یابد.
در آستانه فرا رسیدن »عید نوروز باستانی« و آغاز سال نو، تبریک و تهنیت صمیمانه خود را تقدیم به همشهریان 
گرامی، کارکنان و کارگران سختکوش شرکت جهان فوالد سیرجان نموده و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، 

سالمتی و بهروزی، عزت و کامیابی همگان را آرزومندیم.

بـنام خدای بهار آفرین

  عکس ها: سید محسن فروزنده

     معظمه صادقی نژاد

اداره  اسـت  گفتـه  اداره صمـت سـیرجان  رییـس    
صمـت وظیفـه نظـارت بـر کشـتار ، توزیـع و فـروش 
مـرغ را برعهـده دارد، کـه بـا تمـام تـوان در این راسـتا 
تـالش می کنیـم. امـا در گـزارش میدانی ما هیـچ چیزی 
از نظـارت صحیـح بـه گـوش مـا نرسـید کـه بـه سـمع 

مخاطبـان برسـانیم.


