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گزارش
افزایش  ۶۴درصدی قیمت تخم مرغ طی یک سال

تخم مرغ دانهای
 ۱۵۰۰تومان شد!

در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر
کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۶
هزار و  ۹۰۰تومان اعالم کرده و براین اساس
قیمت هر شانه تخم مرغ حدود  ۳۴هزار
تومان میشود ،اما در بازار هر شانه تخم مرغ
 ۱۰هزار تومان باالتر از قیمت مصوب عرضه
میشود.
عباس قبادی دبیر کارگروه ستاد تنظیم
بازار کشور در جلسه مورخ  ۸دی ماه  ۹۹ستاد
تنظیم بازار ،قیمت عرضه هر کیلوگرم تخم
مرغ درب مرغداری را  ۱۴هزار تومان اعالم
کرد و براین اساس قیمت این محصول از هر
کیلو  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان به هر کیلو ۱۴
هزار تومان در درب مرغداری افزایش یافت.
نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ برای
مصرف کننده  ۱۶هزار و  ۹۰۰تومان

براین اساس ،قاسمیان معاون دفتر برنامه
ریزی ،تامین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت
صمت نیز گفت :با توجه به افزایش جدید
قیمت تخم مرغ ،قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ
برای مصرف کننده را  ۱۶هزار و  ۹۰۰تومان
است.
گفتنی است ،هدایت اصغری مدیرعامل
اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار نیز بعد از
اعالم جدید قیمت تخم مرغ قیمت هر شانه
تخم مرغ به وزن حدود یک کیلو و  ۹۰۰گرم
را حدود  ۳۴هزار تومان اعالم کرد؛ بنابراین
با توجه به افزایش قیمت تخم مرغ و اعالم
قیمتهای جدید و وعده وزارت صمت برای
کنترل قیمت این محصول در بازار انتظار
میرفت که قیمت مصوب این کاال در بازار
رعایت شود که متاسفانه باز هم مانند همیشه
خبری از رعایت قیمت مصوب در بازار نیست
و قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار  ۱۰هزار
تومان باالتر از قیمت مصوب و بین  ۴۳تا ۴۵
هزار تومان عرضه میشود.
براین اساس با توجه به مصوبه ستاد تنظیم
بازار قیمت هر عدد تخم مرغ فلهای برای مصرف
کننده به  ۱۵۰۰تومان رسیده است و این در
حالی که تیرماه قیمت هر عدد تخم مرغ فلهای
برای مصرف کننده با توجه به قیمت  ۲۰هزار
تومانی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده
حدود  ۶۶۰تومان بود .ذکر این نکته الزم است
که افزایش قیمت تخم مرغ در سال جاری توسط
ستاد تنظیم بازار ،برای سومین بار اتفاق افتاده
و پیش از این نیز دو بار در تیرماه و شهریور ماه
قیمت تخم مرغ افزایش یافته بود.
در تیرماه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت
هر کیلوگرم از این محصول را درب مرغداری
حداکثر  ۹هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت هر شانه
تخم مرغ برای مصرف کننده را  ۲۰هزار تومان
اعالم کرد.
همچنین محمدرضا کالمی معاون وقت
بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و دبیر وقت کارگروه ستاد تنظیم بازار،
در  ۳۱شهریور ماه قیمت جدیدی برای تخم
مرغ اعالم کرد و در آن مقطع زمانی قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری را ۱۲
هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ
برای مصرف کننده را  ۱۴هزار و  ۵۰۰تومان
اعالم کرد که براساس افزایش قیمتها قیمت
هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده نیز
در شهریور ماه حدود  ۲۹هزار تومان اعالم
شد .البته این قیمت مصوب هیچ گاه در بازار
اجرایی نشد و در همان مقطع نیز قیمت هر
شانه تخم مرغ حدود  ۳۴هزار تومان بود و
در هفتههای اخیر نیز هر شانه تخم مرغ در
بازار حدود  ۴۰هزار تومان فروخته میشد .به
گزارش فارس ،با افزایش سه باره قیمت تخم
مرغ در سال جاری و باز هم برخالف وعده
مسئوالن وزارت صمت در مورد کنترل قیمت
تخم مرغ در بازار قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰
عددی اکنون در بازار به حدود  ۴۳تا  ۴۵هزار
تومان رسیده است که با توجه به این قیمتها
هیچ خبری از رعایت قیمت مصوب نیست.
قیمت تخم مرغ بسته بندی

گفتنی است ستاد تنظیم بازار هفته
گذشته اعالم کرد که قیمتهای جدید تخم
مرغ بسته بندی نیز بعد از آنالیز قیمت اعالم
میشود ،اما در هر حال حاضر قیمت هر
عدد تخم مرغ بسته بندی در فروشگاههای
زنجیرهای حدود  ۱۹۵۰تومان است به طوری
که قیمت هر بسته تخم مرغ  ۲۰عدد در بازار
 ۳۸هزار و  ۷۵۰تومان ،قیمت هر بسته تخم
مرغ  ۱۵عددی  ۲۹هزار و  ۷۵۰تومان و قیمت
هر بسته تخم مرغ  ۹عددی  ۱۷هزار و ۸۵۰
تومان است.
افزایش  ۶۴درصدی قیمت تخم مرغ طی
یک سال

این گزارش میافزاید ،براساس اعالم
آمار ماهانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در آبان ماه
سال گذشته  ۹هزار و  ۱۰۰تومان بوده که
در آبان ماه  ۹۹به  ۱۴هزار و  ۹۸۰تومان
تومان افزایش یافته است بنابراین قیمت این
محصول طی بازه زمانی مذکور  ۶۴.۶درصد
افزایش یافته است؛ بنابراین علیرغم وعده
تنظیم بازار مسئوالن وزارت صمت ،فقط
ستاد تنظیم بازار با کمک سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر چند
وقت یک بار قیمتهای جدیدی را برای
برخی محصوالت که مشمول قیمت گذاری
هستند اعالم میکند و محصوالت قیمت
گذاری شده در ستاد تنظیم بازار ،در بازار
براساس قیمتها جدیدی درصد قابل توجهی
افزایش مییابد و هیچ خبری از رعایت قیمت
مصوب در بازار نیست و لذا معلوم نیست که
این همه وقت و انرژی در ستادی که هیچ
کارایی ندارد چرا هدر میشود.
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وزیر نفت :چارهای جز مصرف مازوت نداریم

منازل رکوردار مصرف سوخت در کشور

وزیر نفت گفت :باالترین مصرف سوخت کشور
در منازل است ،ظاهرا به این دلیل که مردم فکر می
کنند اگر پنجرهها را باز بگذارند کرونا میرود و باید
مسئولین این موضوع را به مردم بگویند که پنجره ها
را ببندند و دما را پایین آورند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه مدیریت مصرف
سوخت زمستانی کشور در وزارت کشور گفت :باالترین
مصرف سوخت کشور در منازل است و فکر کنم به این
دلیل است که مردم فکر می کنند اگر پنجره ها را باز
بگذارند کرونا می رود و باید مسئولین این موضوع را
به مردم بگویند که پنجره ها را ببندند و دما را پایین
آورند .زنگنه افزود :برخی از استانداران کشور از ما
خواسته بودند که ما استان آنها را از مصرف مازوت
مستثنی کنیم و موردی که وجود دارد این است که
ما با هر استانی که صحبت می کنیم میگویند که
ما را از این موضوع مستثنی کنید .مصرف مازوت در
استانهای تهران و البرز نداریم .صنایع سیمان از اول
قرار بود که در زمستان مازوت مصرف کنند و قرار
نبود در زمستان نفت کوره مصرف کنند .وزیر نفت
با تاکید بر اینکه امروز در دولت تصویب میکنیم که
قیمت نفت کوره معادل گاز مصرفی آنها شود ،اظهار
کرد :برخی از دوستان درباره نفتکشها اظهار نگرانی
کرده بودند که ما این موضوع را حل کردهایم؛ البته
ما روغن و الستیک به فردی نمیدهیم و کاسبی هم
راه نمیاندازیم.
زنگنه افزود :ما مشکلی از نظر نفتکش برای حمل

بار به نیروگاه نداریم چراکه دوستان ما این موضوع
را با تدابیر خاص حل کردهاند .لذا خواهشمندم که
دوستان تبلیغات درباره مصرف خانگی میشود را
مرتب انجام دهند .اگر مصرف برق کاهش پیداکند
مصرف مازوت هم کاهش پیدا میکند .وی با اشاره به
اینکه مهمترین خواست ما این است که سطح مصرف
مازوت را از  ١٨٠میلیون لیتر با تدابیر خاص خود
افزایش پیدا نکند ،گفت :ما نمیتوانیم این مشکل را
حل کنیم و در صورت بروز مشکل خود آن ها نیز با

مشکل مواجه خواهند شد .لذا از دوستان در صنعت
برق میخواهم که با تدابیر خاص خود این موضوع را
مدیریت کنند.زنگنه خاطر نشان کرد :مصرف سوخت
در ادارات موضوع مهم در مصرف سوخت است که باید
مدیریت شود؛ ما تمایل نداریم که از سوخت مازوت
مصرف شود اما در نقاطی مجبور به این کار هستند.
گازوئیل هم در حداکثر ممکن تامین میشود و بیشتر
از این امکان ندارد و ما هر مقدار گازوئیل اضافی داریم
میدهیم بخشی هم از مخازن باید استفاده شود.

وی تصریح کرد :مطالبی مانند خط لوله ذخیره
سازی و در برخی از نقاط بخاریهای هرمنیک که
مصوبه آن را دریافت کرده ایم .اکثر جاها در تهران
مردم از شوفاژ و حرارت مرکزی استفاده میکنند و
آنچه در کاهش و مدیریت مصرف در آنها سوخت
اهمیت دارد ،تنظیم موتورخانه ها اثر بیشتری دارد.
استاندار تهران گفت که مصرف سوخت در تهران ١۵
درصد افزایش پیداکرده که  ٢درصد از این مقدار
مربوط به اشتراک های جدید است .وی ادامه داد:
افزایش  ١۵درصدی مصرف کامال غیر طبیعی است و
هیچ دستگاهی نمیتواند هیچ برنامه ریزی برای رشد
مصرف ساالنه داشته باشد .مصرف فعلی ما  ٨٠٠میلیون
متر مکعب در روز است که  ۵۵۶میلیون لیتر آن مصرف
خانگی ،عمومی و صنایع کوچک است .البته این مقدار
نسبت به سال گذشته عدد بزرگی است و بیش از ۶٠
میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است.وزیر نفت اظهار داشت :اکنون تولید گاز در کشور
ما بیش از  ١هزار میلیون متر مکعب در روز است
که از آن میعانات و گوگرد استحصال میشود و از
این مقدار  ٨٢۴میلیون متر مکعب توزیع می شود
که میزان بسیار باالیی است .مصرف متوسط کشور
در حدود  ٧/۴میلیون بشکه نفت خام است که رقم
بسیار باال و غیر عادی است که باید برای آن راه حل
پیداکرد؛ البته اکنون موعد مناسبی برای این موضوع
نیست و باید در این شرایط مصرف سوخت را مدیریت
کرد.

وزیر نیرو :

خط قرمز دولت عدم قطع گاز خانگی است

وزیر نیرو گفت :خط قرمز دولت عدم قطع گاز خانگی است؛ آن هم
نه فقط به خاطر دالیل فنی بلکه به خاطر اینکه امسال ،سال آخر دولت
است و مشکالتی در کشور وجود دارد و برخوردهایی با هر موضوع از
بیرون با مسائل میشود.
رضا اردکانیان وزیر نیرو صبح امروز در جلسه مدیریت مصرف
سوخت زمستانی کشور در وزارت کشور گفت :خط قرمز دولت عدم قطع
گاز خانگی است؛ آن هم نه فقط به خاطر دالیل فنی بلکه به خاطر
اینکه امسال سال آخر دولت است و مشکالتی در کشور وجود دارد و
برخوردهایی با هر موضوع از بیرون با مسائل میشود.
وی با تاکید بر اینکه پاشنه آشیل ما همین مصرف خانگی است،
ادامه داد :حتما باالی این خط قرمزی که گفتم باید باالی یک خط قرمز
دیگر بکشیم چرا که روند فعلی باز نگه داشتن مصرف خانگی قطعا کشور
را با بحرانهایی مواجه میکند .اردکانیان اظهار داشت :اروپا که اقلیم
سردی دارد با جمعیت  ۴۵۰میلیون نفری گازی که مصرف میکند اندکی
بیش از دوبرابر ما است .مردم هم در این زمینه خیلی موثر نیستند و ما
باید در این بخش مقداری جبران مافات کنیم .وی افزود :اصل ماجرا به
اصالح مصرف باز می گردد و با وجود اینکه یک برنامه بلند مدت ولی هر
زمان که شروع شود باید از آن استقبال کرد .چراکه مصرف بی رویه مانند
فردی است که خونریزی داخلی دارد و آن را درمان نکنیم ،هر چقدر هم
به این بیمار خون تزریق کنیم باز هم جان سالم به در نخواهد برد.
اردکانیان ادامه داد :یک هزار میلیون متر مکعب تولید و مصرف
گاز در ایران رقم بزرگی است .تردید ندارم که همکاران صدیق ما در
رسانه ها به عنوان یک پل ارتباطی در همین بازه کوتاه زمانی زمستان

همانند تابستان اگر مطلب را با هنرمندی به مردم منتقل کنند و از این
ارتباط به نحو احسن استفاده شود ،ما اثر این موضوع در بخش خانگی را
مشاهده خواهیم کرد.وزیر نیرو کاهش مصرف سوخت در بخش خانگی را
بسیار اثر بخش دانست و افزود :ما اگر بتوانیم درصدهای بسیار کوچکی
در بخش خانگی اصالح مصرف سوخت را انجام دهیم هم دچار خاموشی
نمی شویم و هم در بخش صنعتی و موضوع اشتغال نیز با مشکل مواجه
نخواهیم شد .هم تعهدات حداقلی ما که با کشورهای همسایه داریم را
می توانیم رعایت کنیم.
وی ادامه داد :ما براساس قراردادهایی که به امضا رسانده ایم صادرات
برق داریم و هم ما و هم وزارت نفت به طور طبیعی مالحظات مردم خود
را قطعا در چهارچوب قراردادها در نظر گرفته ایم .اما همه مقدار گازی که
ما در نیروگاه ها استفاده می کنیم تا برق تولید کنیم و این برق صادرات
شود کمتر از یک درصد تولید گاز کشور است .اگر نفت صادر نکنیم و یا
قرارداد های خود را متوقف کنیم ،از یک درآمد ارزی محروم می شویم که
صنعت برق ما در این شرایط تحریمی به آن بسیار احتیاج دارد.
اردکانیان گفت :در وضعیتی که کشورهای همسایه هم در این اقلیم
زندگی می کنند عدم ایفای تعهدات فشار سنگینی را به مردم وارد می
کند .چراکه فقط ما نیستیم که برق یا گاز صادر می کنیم ،شرکت های
وسیعی در بخش خصوصی ما هستند که در حال عرصه تولیدات خود
هستند.
وی خاطر نشان کرد :یکی از بزرگترین منابع ارزی ما ناشی از
صادرات کاال و خدمات فنی مهندسی است اگر مردم کشورمان و یا
کشورهای همسایه در همین زمستان گرمایش و برق خود را از دست

بدهند ،شرایط و فضایی که ایجاد می شود طبیعتا بر روی بازارهای
صادراتی ما تاثیر می گذارد و اگر این بازارها از دست برود به همین
سادگی جایگزین نخواهد شد.
وزیر نیرو ادامه داد :استاندار تهران گزارش داد که از اول آبان تا آذرماه
مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ١۵درصد افزایش داشته است.
قطعا بخشی از این افزایش مصرف باز بودن پنجره های منازل بوده است
که می توانیم در یک ارتباط تعریف شده بین دستگاه های تخصصی این
موضوع را برای مردم توضیح دهیم و اندکی از مقدار حدود  ۶٠٠میلیون متر
مکعبی که در بخش خانگی مصرف می کنیم را بتوانیم کاهش دهیم ،مردم
دچار خاموشی نخواهند شد .وزیر نیرو اظهار کرد :ما در وزارت نیرو به
لحاظ شرایطی که وجود دارد استفاده از نیروگاه های برق آبی را افزایش
داده ایم برای جبران و کمک به نیروگاه های حرارتی وارد مدار کرده
ایم .هم در یک همکاری نزدیک با شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت
سعی خواهیم کرد که کمترین اختالل در این قضیه ایجاد شود ،تغییرات
نیروگاهی ما به خصوص واحدهایی که می توانند از سوخت مایع استفاده
کنند را نیز تدبیر کردهایم.

بانك
انتصاب مدیر جدید
روابط عمومی و تبلیغات
بانک گردشگری

با صدور حکمی از سوی مرتضی خامی
مدیرعامل بانک گردشگری « ،رضا لیاقت ورز»
به سمت مدیر امور روابط عمومی و تبلیغات
بانک گردشگری منصوب شد.به گزارش روابط
عمومی بانک گردشگری ،لیاقت ورز دانش
آموخته رشته علوم ارتباطات و تحصیالت خود
را تا مقطع دکتری ادامه داده است .وی سابقه
حدود  17سال فعالیت در حوزههای روابط
عمومی ،رسانهای و فرهنگی دارد که از جمله
آن میتوان به همکاری ،مشاوره و مجری طرح
با مجموعههایی نظیر شرکت ملی نفت ایران،
سازمان صدا و سیما ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ،شهرداری تهران ،گروه خودروسازی
سایپا ،روزنامه همشهری و  ...اشاره کرد .لیاقت
ورز سوابق مدیرکلی روابط عمومی بانک
کشاورزی و همچنین مدیرکل حوزه ریاست و
روابط عمومی صندوق توسعه ملی را در کارنامه
دارد.
بانک ملي اعالم کرد

با نصب اپليکيشن هپ تا  20دي ماه
جايزه باران شويد

پس از شرکت در جشنواره «با هپ روياهاتو
بساز» ،با دعوت از دوستانتان براي نصب
اپليکيشن هپ ،در جايزه باران کانون جوانه هاي
بانک ملي ايران شرکت کنيد.
جشنواره اپليکيشن هپ با شعار با هپ
روياهاتو بساز که تا  20دي ماه تمديد شده
بود به روزهاي پاياني خود نزديک ميشود و
نوجواناني که اپليکيشن هپ را از سايت بانک
ملي ايران ،کافه بازار ،مايکت ،چارخونه و يا از
طريق ارسال عدد  2به شماره 100005566
دريافت و نصب کردهاند ،جوايز خود را که
شامل کمک هزينه خريد چهار عدد کنسول
بازي  PS4هر کدام به ارزش  100ميليون
ريال ،کمک هزينه خريد  10عدد گوشي تلفن
همراه هر يک به ارزش  60ميليون ريال و
کمک هزينه خريد  50عدد ساعت هوشمند
هر يک به ارزش  10ميليون ريال است
دريافت خواهند کرد.
اما در جايزه باران جديد کانون جوانه ها،
افرادي که پيج کانون جوانه ها در اينستاگرام را
دنبال کرده باشند ،پس از نصب اپليکيشن هپ
مي توانند با کامنت کردن کد معرف خود در اين
اپليکيشن و منشن کردن يکي از دوستانشان در
قرعه کشي  6جايزه  5ميليون ريالي نيز شرکت
نمايند.
الزم به ذکر است ،کد معرف دارندگان هپ
با عنوان «دعوت از دوستان» در قسمت پروفايل
قابل دسترسي است و مهلت شرکت در اين
مسابقه نيز با پايان يافتن جشنواره روياهاتو بساز
به اتمام خواهد رسيد.

