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اخبــار

رئيس سازمان توسعه تجارت گفت :مسئوالن
اين سازمان براي دستيابي به اهداف واالي
اقتصاد مقاومتي ،در حال رصد كردن بازارهاي
جهاني هستند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،مجتبي خسروتاج،
معاون وزير صنايع و رئيس سازمان توسعه
تجارت ،در اینباره که اينكه سازمان توسعه
تجارت چه اقدامات عملي در حوزه عمل به
شعار «اقتصاد مقاومتي؛ تولید و اشتغال»
انجام داده است ،اظهار كرد :سازمان توسعه
تجارت ،سازماني توسعهاي بوده و قدرت اقدام
عملي در حوزه توليد و صنعت را ندارد .وي در
ادامه افزود :وظيفه ما اين است كه اطالعات
جديد را در اختيار نهادهاي اجرايي كشور
قرار دهيم تا آنها در هر مورد بهترين تصميم
را در قبال تعيين سياستهاي اجرايي كشور
بگيرند .خسروتاج بيان كرد :دنيا بهشدت در
حال تحول بوده و اينكه بر روي چه كااليي
براي صادرات كار كنيم ،نيازمند يك خرد
جمعي است .رئيس سازمان توسعه تجارت
اضافه كرد :همه اقتصادهاي بزرگ جهان در
حال مطالعه و بررسي اين موضوع هستند كه
در آينده ميتوانند چه سهمي از بازار جهاني
داشتهباشند.
وي در پايان تأكيد كرد :مديران و مسئوالن
سازمان توسعه تجارت براي دستيابي صنعت و
تجارت كشور به اهداف واالي اقتصاد مقاومتي،
بهدنبال رصد كردن بازارهاي جهاني هستند
تا مشخص شود در آينده با كدام كاالها در چه
بازارهايي و توسط چه كساني ميتوانيم حرفي
براي گفتن در سطح دنيا داشته باشيم.

ک تا ۳۷درصدي
گراني ی 
كاالهاياساسي
دريكسالگذشته

در يكسال منتهي به  ۱۳۹۶/۷/۱۴نرخ لبنيات
 9/2درصد ،تخممرغ  ۱۵درصد ،برنج 1/5
درصد ،حبوب  11/4درصد ،ميوههاي تازه 22/4
درصد ،سبزيهاي تازه  37/7درصد ،گوشت
قرمز  15/3درصد ،مرغ  10/6درصد ،چاي 22/8
درصد و روغن نباتي  3/3درصد افزايش يافته
است و شكر با  13/3درصد كاهش يافته است.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از تسنيم ،البته
طبق ﮔﺰارش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﻛﻲ براي هفته منتهي به  ۱۳۹۶/۷/۱۴كه
از سوي بانك مركزي منتشر شده ،در اين هفته
نرخ دو گروه مواد خوراكي افزايش و چهار گروه
كاهش يافت البته نرخ پنج گروه ديگر ثابت ماند.
بر همين اساس نرخ لبنيات و سبزيهاي تازه در
هفته مذكور بهترتيب  0/4درصد و يك درصد
رشد و در مقابل قيمت تخممرغ  0/8درصد،
حبوب  0/3درصد ،گوشت مرغ  0/9درصد
و قند و شكر  0/6درصد افت قيمت داشتهاند.
ضمن آنكه نرخ برنج ،ميوههاي تازه ،گوشت
قرمز ،چاي و روغن نباتي تغييري نكردهاند.
لبنياتوتخممرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي
كره پاستوريزه معادل  4/9درصد افزايش يافت
و قيمت ساير اقالم نسبت به هفته قبل بدون
تغيير بود .بهاي تخممرغ معادل  0/8درصد
كاهش داشت و شانهاي  95هزار تا  12هزار
ريال فروش ميرفت.
برنج و حبوب
در اين هفته در گروه برنج قيمت تمام اقالم ثابت
بود .در گروه حبوب بهاي لوبياي سفيد معادل
 0/2درصد افزايش ،ولي قيمت ساير اقالم اين
گروه بين  0/1درصد تا  0/7درصد كاهش يافت.
ميوه و سبزيهاي تازه
در هفته مورد بررسي ،در ميادين زيرنظر
شهرداري نارنگي و ليموشيرين عرضه نميشد.
ساير اقالم ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آنها
از نظر كيفي در مقايسه با ساير ميوهفروشيها
متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان ميادين
ميوه و ترهبار عرضه ميشد .ميوهفروشيهاي
سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه
كردند كه در گروه ميوههاي تازه بهاي سيب
قرمز معادل  0/6درصد ،نارنگي هشت درصد،
انار  4/1درصدو انگور  2/7درصد كاهش ،ولي
قيمت ساير اقالم اين گروه بين يك درصد تا
 9/9درصد افزايش داشت .در گروه سبزيهاي
تازه بهاي كدو سبز معادل  0/6درصد و لوبيا
سبز  1/6درصد كاهش ولي قيمت ساير
اقالم اين گروه بين  0/1درصد تا  3/4درصد
افزايش يافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند
بدون تغيير بود .قيمت گوشت تازه گاو و گوساله
معادل  0/1درصد و گوشت مرغ  0/9درصد
كاهش داشت.
قند ،شكر ،چاي و روغن نباتي
در اين هفته بهاي قند معادل  0/4درصد و شكر
 0/8درصد كاهش يافت و قيمت چاي خارجي
و انواع روغن نباتي ثابت بود.
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بررسيها نشان ميدهد كه قوت غالب مردم کشور نان
است ،بهطوريكه در سه هر وعده غذایی آنان ،نان ديده
ميشود .اين درحالي است كه با تغيير ذائقه مردم و
گرايش بهسمت غذاهاي آماده ،نوع نانهايي كه در سبد
غذايي مردم قرار ميگيرد نيز تغيير كرده است .هرچند
نانهای سنتي همچنان نسبت به نانهاي صنعتي و
حجیم ،از اقبال بيشتري برخوردارند؛ اما آنچه در اين
بين باید مورد توجه قرار گيرد ،بحث كيفيت و سالمت
نانهايي است كه در سفره مردم قرار ميگيرد .در این
راستا گفتوگویی داشتیم با رئيس اتحاديه نانهاي
حجيم و صنعتي تهران که به شرح زیر است.
محمدجواد كرمي ،رئیس اتحادیه نانهای حجیم و
نیمهحجیم تهران ،در پاسخ به این پرسش که چرا
سرمایهگذاری در نان صنعتی و حجیم در ايران با
توجه به تمامي فرهنگسازيها و سرمايهگذاريها کم
است ،اظهار داشت :هماکنون در تهران  14درصد و
در سطح كشور هشت درصد از نان حجيم و صنعتي
استفاده ميشود .وي اظهار داشت :براساس برنامه
پنجم و ششم توسعه قرار بود  40درصد از توليد نان
در كشور بهصورت حجيم و صنعتي باشد كه بهدليل
عدم يكسانسازي خدمات دولت تاكنون این امر تحقق
پيدا نكرده است .کرمی نرخ بيمه واحدهاي تولید نان
صنعتي و سنتي را بهترتيب  30و  10درصد اعالم كرد
و افزود :واحدهای نان صنعتی مالیات بیشتری نسبت
به واحدهاي سنتي پرداخت ميكنند .ناگفته نماند روند
تبديل واحدهاي سنتي به صنعتي بهدليل يارانه آرد و
يكساننشدن خدمات دولت بسيار كند پیش میرود
كه باید جهت تسریع در این روند گامهای مؤثرتری
برداشته شود.
فرهنگسازي
شرط افزايش ضريب مصرف نان صنعتي
رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و نیمهحجیم تهران
با اشاره به اینکه شرط افزايش ضريب مصرف نان
صنعتي و حجيم در كشور دو مقوله مهم فرهنگسازي
و آزادسازي قیمت آرد است ،تصریح کرد :تصور مردم
این است که ذائقه آنان طي ساليان متمادي به مصرف
نانهاي تخت و مسطح عادت كرده است؛ در صورتيكه
با فرهنگسازي و آگاهي مصرفكنندگان از خواص
كيفي و بهداشتي و ارزش غذايي نانهاي صنعتي
بهطور قطع ذائقه آنان بهسمت نانهای صنعتي گرایش
پیدا خواهد کرد .وي همچنين از فرهنگسازي ضعيف
در بحث مصرف نانهاي صنعتي و حجيم انتقاد كرد
و گفت :از آنجا كه دور ريز نان در كشور بسیار زياد
است ،با توسعه واحدهاي نان صنعتي ميتوان اين
ضايعات را كاهش دارد .با وجود فرهنگسازي ،تبليغات
و سرمايهگذاريهاي كه در زمينه نان صنعتي انجام
گرفته ،همچنان مصرف نان سنتي در جامعه بيشتر
از نان صنعتي است.

لزوم تغییر ساختار تولید نان در کشور
کرمی با اشاره به اینکه ساختار تولید نان در کشور
باید تغییر کند ،افزود :در گذشته جمعیت کشور کم
بود و به همین دلیل مصرف نان به میزان کنونی نبود؛
در حالیکه اکنون با افزایش جمعیت میزان مصرف
نان نیز افزایش یافته است ،لذا برای ضریب ماندگاری
بیشتر و ضایعات کمتر این فرآورده غذایی ارزشمند،
روش تولید آن باید تغییر کند و مکانیزه شود  .رئيس
اتحاديه نانهاي حجيم و صنعتي تهران با اعالم اينكه
كيفيت خود بهترين تبليغ و فرهنگسازي است،
اذعان داشت :در حال حاضر نانهاي صنعتي ضمن
داشتن تنوع از كيفيت قابل قبولي هم برخوردارند
و با ايجاد شرایط برابر و سالم در صنعت تولید نان،
ذائقه مصرفكنندگان نیز تغيير پيدا ميكند .وی
با بیان اینکه در نانهای صنعتی به هیچ عنوان
از جوششیرین استفاده نمیشود ،افزود :در تولید
نانهای حجیم و صنعتی به موادی نیاز داریم که به
نان حجم ندهند؛ در حالیکه جوششیرین باعث تخت
شدن نان میشود .در حال حاضر در نانهای سنتی
نیز نسبت به گذشته میزان استفاده از جوششیرین
به مقدار زیادی کاهش یافته است .کرمی با اشاره به
اینکه کشور ترکیه فقط سه درصد از نان به شیوه
ستنی تولید میکند و  97درصد آن صنعتی است ،بیان
داشت :نانهای حجیم و صنعتی دارای پروتئین و مواد
غذایی ارزشمند هستند؛ به همین دلیل میزان مصرف
را کاهش میدهند ،درحالیکه نانهای سنتی و تخت
ی را ندارند .به همین دلیل تغییر شیوه تولید
این ویژگ 
نان در داخل ضرورت دارد.
گندم داخلی
برای تولید نان صنعتی نامناسب است
رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و نیمهحجیم تهران
با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت

یازدهم ،عنوان کرد :مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
در سال گذشته به بهانه خودکفایی در تولید گندم مانع
واردات آرد به کشور شدند که این اقدام واحدهای تولید
نان صنعتی را با مشکل مواجه کرد؛ زیرا برای تولید
نان صنعتی و حجیم به گندم با کیفیت باال نیاز است؛
درحالیکه گندم داخلی کیفیت الزم برای تولید این
نوع از نان را ندارد .به عبارتی گندم داخلی برای تولید
نانهای تخت و ستنی مناسب است و برای صنایعی
همچون شیرینیپزی و نان صنعتی کیفیت مناسبی
ندارد.وی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای
حل این مشکل چیست ،اظهار داشت :برای حل این
مشکل باید مقداری گندم باکیفیت را وارد کرده و آن
را با گندم داخلی مخلوط کنیم تا کیفیت گندم داخلی
افزایش یابد .در این زمینه به معاونتهای مختلف
سازمان وزارت جهاد نامهنگاری کردهایم و امیدواریم با
پیگیریها بتوانیم از ضایعات بیشتر این فرآورده غذایی
جلوگیری کنیم.
بیتوجهی مسئوالن به کیفیت گندم داخلی
کرمی با اشاره به اینکه عالوهبر کمیت تولید گندم،
کیفیت آن نیز باید مدنظر مسئوالن قرار گیرد ،ادامه
داد :بیتوجهی بهکیفیت گندم تولیدی سبب شده است
تا در این زمینه با ضایعات بسیاری روبهرو شویم .در
حال حاضر گندم در بازارهای جهانی با قیمت 120
تا  150دالر بهفروش میرسد؛ درحالیکه دولت
بهقیمت  250دالر آن را از کشاورزان خرید تضمینی
میکند .این امر امکان رقابت در بازارهای جهانی را از
تولیدکنندگانمیگیرد.
رئيس اتحاديه نانهاي حجيم و صنعتي تهران با اشاره
به اینکه نرخ گندم دولتی  665تومان و نرخ گندم آزاد
 900تومان است ،ادامه داد :با ايجاد فضاي رقابتي سالم
در صنعت نان از سوي دولت ،ذائقه مصرفكنندگان هم
به سمت نان صنعتی تغيير پيدا خواهد کرد.

باز هم تأخير در اعالم نرخ خريد تضميني محصوالت كشاورزي

پس از گذشت بيش از دوهفته از فصل
كشت ،نرخ خريد تضميني محصوالت
كشاورزي هنوز اعالم نشده است.
بهگفته علي خانمحمدي ،مديرعامل
مجمع خبرگان كشاورزي ،كشاورزان
بهدنبال افزايش قيمت نيستند تنها
ميخواهند مسئوالن به قانون عمل
كنند و بهموقع آن را اعالم كنند .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا،
براساس تبصره شش قانون تضمين
خريد محصوالت اساسي كشاورزي،
دولت موظف است نرخ خريد تضميني
محصوالت اساسي كشاورزي موضوع
اين قانون در هر سال زراعي را
پيش از شروع فصل كشت (تا پايان
شهريورماه) و بهگونهاي تعيين کند
كه ميزان افزايش آن هيچگاه از نرخ
تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران در همان سال
كمتر نباشد .اين درحالي است كه نرخ
خريد تضميني محصوالت كشاورزي
براي سال زراعي  ۱۳۹7 -۱۳۹6پس
از دو هفته هنوز اعالم نشده است و
مسئوالن تصميمگيرنده بارها بر اين
نكته تأكيد كردند كه ديگر نيازي به
افزايش قيمت محصوالت كشاورزي
نيست .البته يزدان سيف ،مديرعامل
شركت بازرگاني دولتي ،نيز در نشست
خبري اخير خود اعالم كرد قانون

درباره نرخهاي خريد جديد محصوالت
كشاورزي اعمال ميشود و اين قيمتها
براي سال زراعي  ۱۳۹7 - ۱۳۹6نهايتا
تا هفته آينده اعالم ميشود.
گندمكاران
دنبال افزايش قيمت نيستند
البته علي خانمحمدي ،مديرعامل
مجمع خبرگان كشاورزي ،در اين
زمينه گفت :كشاورزان بهدنبال افزايش
قيمت محصوالت خود نيستند؛ اما
دولت براساس قانون بايد نرخ خريد
تضميني محصوالت كشاورزي را قبل
از شروع فصل كشت يعني تا دو هفته
قبل اعالم ميكرد تا توليدكنندگان
تكليف خودشان را بدانند و براي آينده
توليد و بازار محصولشان برنامهريزي
كنند .وي افزود :وزارت جهاد كشاورزي

اگر ميخواهد مجددا مانند امسال
شاهد كاهش توليد گندم نباشد
بهتر است هرچه سريعتر نرخ خريد
تضميني اين محصول را اعالم كند و
حتي اگر نميخواهد افزايش قيمتي را
براي آن اعمال كند ميتواند از ديگر
راهكارها بهره بگيرد .مديرعامل مجمع
خبرگان كشاورزي ادامه داد :يكي از
راهكارهايي كه دولت و وزارت جهاد
كشاورزي ميتواند براي افزايش كمي
و كيفي توليد محصوالت كشاورزي
بهويژه گندم در نظر بگيرد اين است
كه ضمن اعالم هرچه سريعتر نرخ
خريد تضميني به كشاورزان بگويند
كه بهعنوان مثال محصولي مانند گندم
بهصورت كيفي خريداري ميشود
و هر كشاورزي كه ميزان پروئتين،

تعليق پروانه واردات برنج تايلندي

مديركل امور غذايي ،آرايشي و بهداشتي سازمان
غذا و دارو بر جديت اين سازمان در زمينه سالمت
برنجهاي مصرفي بهعنوان قوت غالب مردم ،تأكيد
كرد و از تعليق پروانه واردات برنج تايلندي براي
بررسي كمي و كيفي اين محصول خبر داد .به
گزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،بهروز جنت در
آستانه روز جهاني غذا درباره برخي از مهمترين
اقدامات انجام شده در اين حوزه طي سالهاي
اخير گفت :اداره كل نظارت بر امور غذايي ،آرايشي
و بهداشتي سازمان غذا و دارو در راستاي تالش
براي كاهش بيماريهاي غير واگير در سالهاي

اخيراقدامات مهمي انجام داده است كه پس از
برنامهريزي و سياستگذاريهاي كالن و البته با
بهرهگيري از پتانسيلهاي معاونتهاي غذا و دارو
دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور به ثمر
رسانده است .وي افزود :ارتقای ايمني و سالمت
فرآوردههاي لبني ازجمله برنامههايي كه در سازمان
غذا و دارو انجام شده كه برنامه تشديد نظارت بر
فرآوردههاي لبني در رأس آن قرار گرفته است.
جنت درباره خميرمرغ گفت :با پيگريهاي موارد
عدم انطباق موجود و اطمينان سنجي از گوشتهاي
جداسازي شده با روش مكانيكي يا همان خميرمرغ

گلوتن و ديگر پارامترهاي كيفي در
گندم توليدياش بيشتر باشد ،مشوق
دريافت كند ،آن وقت مشاهده ميكنيم
كه چگونه كشاورزان بر سر كيفيت و
كميت مسابقه ميدهند .خانمحمدي
گفت :شايد يكي از داليل كاهش
توليد و خريد تضميني گندم در سال
زراعي گذشته نسبت به سال قبل از
آن شرايط جوي و اقليمي و كاهش
بارندگي باشد؛ اما به نظر من يكي
از عوامل اصلي كاهش توليد گندم
نتيجهاش كاهش خريد تضميني اين
محصول استراتژيك بود ،تأخير بيش از
 ۱۵۰روزه در اعالم نرخ خريد تضميني
محصوالت كشاورزي است كه اگر
امسال باز هم تكرار شود همين نتيجه
را در پي خواهد داشت .تاكنون نرخ
خريد تضميني محصوالت كشاورزي
با وجود تأخير حدود  ۲۰روزه هنوز
از سوي دولت اعالم نشده است و
كشاورزان منتظر شنيدن اين نرخهاي
مصوب هستند تا براي ادامه توليدشان
برنامهريزي كنند؛ اما مشخص نيست
كه امسال هم مانند پارسال تاريخ
براي گندمكاران تكرار ميشود و
آنها باز هم شاهد تأخير چند ماهه
خواهند بود يا اينكه قيمت تضميني
محصوالت كشاورزي زودتر از پارسال
اعالم ميشود.

در فرآوردههاي گوشتي ،برنامه ارتقای ايمني و
سالمت فرآوردههاي پروتئيني رقم خورد تا خيال
مصرفكنندگان تا حد زيادي از سالمت فرآوردههاي
گوشتي راحت شود .وي ادامه داد :در برنامه ارتقای
ايمني و سالمت فرآوردههاي روغن نيز موضوع
كاهش اسيدهاي چرب ترانس در روغنهاي سرخ
كردني ،خانوار ،مارگارين سفره ،مينارين شيرين
شده به دو درصد و حذف طعمدهندهها از روغنهاي
خانوار يا نيمه جامد در دستوركار قرار گرفت تا يكي
از چالشهاي مبارزه با بيماريهاي غيرواگير در
طريق منطقي خود قرار گيرد.

بهارستان
علی اكبري:

تصاحببازاركشاورزي
در گرو افزايش كيفيت محصوالت است

عضو كميسيون كشاورزي مجلس ،گفت :بايد پشتيباني از محصوالت آببر
كاسته شود و اين حمايتها بهسمت محصوالت استراتژيك ،مقاوم و كم آببر
سوق داده شود .به گزارش «سبزینه» بهنقل از خانه ملت ،علي اكبري درباره
موانع پيش روي صادرات محصوالت كشاورزي ،اظهار داشت :بايد در صادرات
محصوالت كشاورزي بسيار موفقتر از شرايط فعلي باشيم ،فرصتها و برخي
محصوالت در اختيار ما قرار دارد كه جزو مزيتهاي نسبي محسوب ميشوند.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با
بيان اينكه بايد در قيمت و نوع بستهبندي و رعايت مسائل كشاورزي بايد
بهگونهاي عمل كنيم كه بازار را تصاحب كنيم ،گفت :رقبا در بازار بسيار
جدي هستند ،اين انتظار وجود دارد كه بتوانيم بهتر از شرايط كنوني در
زمينه صادرات محصوالت كشاورزي عمل شود .نماينده مردم شيراز
در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه در صنايع فرآوري و تبديلي
فضاي خالي بسيار زيادي وجود دارد ،اضافه كرد :در برنامه ششم توسعه
خوشبختانه مشوقهايي در اين خصوص پيشبيني شده است ،اميدواريم كه
از فرصتهاي موجود در اين زمينه به بهترين شكل استفاده شود.
وي درباره اينكه چگونه ميتوان از محصوالت آببر جلوگيري كرد ،اظهار
داشت :در برنامه ششم توسعه يك تكليف مشخص شده است كه حمايت از
كشتهاي كه مصرف آب بااليي دارند كمتر شود كه اين حمايتها داراي
جنبههاي مالي ،معنوي ،كارشناسي ،حمايتي و تسهيالتي باشد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينكه بايد
پشتيباني از محصوالت آببر كاسته شود و اين حمايتها بهسمت محصوالت
استراتژيك ،مقاوم و كم آببر سوق داده شود ،تصريح كرد :صنايع تبديلي از
ضرورتهاي كشور است ،برخي از محصوالت كشاورزي بيش از نياز كشور
توليد ميشود و در برخي از اين محصوالت ارزش افزوده بيشتر در فرآوري
و تبديل آنها است.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس:

بحرانمنابعآبي
صنعت دامپروري را تهديد ميكند

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي ،وضعيت اصالح نژاد دام
را نامناسب دانست و گفت :بحران منابع آبي كشور ،صنعت دامپروري را در
سالهاي آينده تهديد ميكند .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،يوسف
داوودي در آيين روز ملي دامپزشكي كه در سالن همايشهاي صدا و سيما
برگزار شد ،افزود :وزارت جهاد كشاورزي نيز با وجود اقدامات خود ،در زمينه
اصالح نژاد دام ،موفقيت چنداني نداشته است .وي تأكيد كرد :در صنعت دام،
بايد از نژادهايي استفاده شود كه كمترين مصرف خوراك و علوفه بيشترين
بهرهوري را داشته باشند .البته اصالح نژادي در صنعت طيور كشور انجام
شده است و صنعت دامپروري نسبت به گذشته وضعيت بهتري دارد .به
گفته داودي ،كنترل دامپزشكي بايد تحت نظر وزارت بهداشت باشد تا به
افزايش كيفيت فعاليتهاي دامپزشكي و دانشجويان اين رشته كمك كند.
وي با اشاره به نقش و جايگاه دامپزشكي گفت :نبود خدمات الزم ،سازمان
دامپزشكي و دامپزشكان را بهمراتب بيشتر از جنگ جهاني را تهديد ميكند.

دکه

هر نوع ميوه را بايد كيلويي چند بخريد؟

وضعيت بازار انواع ميوه و ترهبار به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و
سبزي مناسب است و در اين ميان تنها قيمت انار با گراني مواجه شده كه
به گفته وی ناشي از سرمازدگي سالهاي گذشته و كمبار بودن درختان
و مناطق توليدكننده اين محصول است .به گزارش «سبزینه» به نقل از
ايسنا ،در بازار عمدهفروشي ميوه و ترهبار قيمت انواع محصوالت از كيلويي
 ۲۵۰تومان براي هندوانه شروع ميشود و به كيلويي هفت هزار تومان براي
انار ميرسد كه به گفته حسين مهاجران ،رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه
و سبزي ،در بازار قيمت انواع ميوه مناسب است و تنها قيمت انار با نوسان و
گراني مواجه شده كه ناشي از سرمازدگي سالهاي گذشته و كم بار بودن
درختان است.
البته به نظر او عرضه انار به همين دليل كاهش پيدا كرده و در برخي مناطق،
اين محصول توليد چنداني نداشته كه بخواهد در بازار عرضه شود؛ بنابراين
علت اصلي گراني اين ميوه پاييزه كمبود عرضه نسبت به تقاضاست .وي
همچنين درباره وضعيت بازار سيبزميني و پياز نيز اظهار كرد :هماكنون
وضعيت بازار اين محصوالت مناسب بوده و مشكلي در اين زمينه نيست؛
چراكه عرضه سيبزميني و پياز در مناطق مختلف بهمحض توليد و برداشت
اتفاق ميافتد و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد.
مهاجران درباره وضعيت قيمت منطقي محصوالت ترهباري مختلف در بازار
تاكيد كرد :براساس قانون ،واحدهاي عرضهكننده انواع ميوه و ترهبار به صورت
خردهفروشي حداكثر بايد قيمتي  ۳۵درصد باالتر از قيمتهاي عمده فروشي
داشته باشد .در اين راستا به نظر ميرسد حداكثر قيمت براي هندوانه ۲۵۰
تا  ۵۰۰توماني در بازار عمده فروشي بايد كيلويي  ۳۳۷تا  ۶۸۷تومان در بازار
مصرف باشد و هر كيلوگرم انار بهعنوان گرانترين محصول از كيلويي دوهزار
و 700تا نهايتاً  9هزار و  450تومان بايد به مردم فروخته شود.
حسن صابري:

ليموترشگرانشد

يك مقام مسئول گفت :استقبال مردم براي خريد
ليموترش و كاهش عرضه ،افزايش قيمت اين محصول
را در بازار رقم زد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،حسن صابري ،رئيس اتحاديه
بارفروشان ،از افزايش قيمت ليموترش در بازار خبر داد
و گفت :افزايش تقاضا در برابر كاهش عرضه نوسان
قيمت ليمو ترش در بازار را رقم زد .به گفته وي ،برخي تبليغات نظير خواص
ضدسرطاني ليموترش در فضاهاي مجازي موجب استقبال مردم براي خريد
ليمو ترش در بازار شد .صابري بازار ساير ميوهها را راكد و ساكت و بيرونق
دانست و گفت :با توجه به ايام محرم و صفر و ازدياد عرضه ميوه در بازار
نميتوان پيشبيني خاصي از شرايط بازار در روزهاي آتي داشت .وي نرخ
هر كيلو انار را دو تا سه هزار تومان اعالم كرد و افزود :هر كيلو نارنگي تخم
ژاپني با نرخ دو تا سه هزار و  500تومان ،ليموشيرين سه تا چهارهزار،
پسته 16تا 19هزار ،گردو تازه سهتا چهارهزار و 500تومان در ميدان
عرضه ميشود .رئيس اتحاديه بارفروشان ادامه داد :نرخ هر كيلو گالبي
بيروتي چهار تا 9هزار ،گالبي شاه ميوه سه تا 13هزار ،شبرنگ یکهزار تا
سههزار و  ،500هلو انجيري دو تاسه هزار و هلو زعفراني یکهزار تا سههزار
و 500تومان است .اين مقام مسئول نرخ هر كيلو آناناس كارتني را 110تا
125هزار تومان اعالم كرد.

