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پیشخـوان

حداکثرقيمتمرغ
شب عيد ۷۵۰۰ ،تومان

رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي
به تشريح داليل افزايش گوشت مرغ در مدت
اخير پرداخت و تصريح کرد در اين مقطع
از سال به دليل باال رفتن تقاضا ،طبيعي
است که تا حدودي قيمتها افزايش يابد
اما به نظر نميرسد براي بازار شب عيد هر
کيلوگرم گوشت مرغ يش از  ۷۵۰۰تومان
فروخته شود .مهدي يوسفي در گفتوگو
با ايسنا ،گفت :اصوال قيمت گوشت مرغ بر
اساس شرايط عرضه و تقاضا تعيين ميشود
و هميشه در بعضي مناسبتها مثل دهه فجر
تقاضا براي گوشت مرغ باال ميرود و معموال
تا پايان سال هم ادامه دارد.
وي ادامه داد :در اواخر بهمن ماه قدرت خريد
جامعه از بقيه ايام سال به دليل دريافت عيدي
و پاداش بيشتر است و همين موضوع باعث
افزايش تقاضا ميشود و طبيعي است که
مقداري قيمت افزايش داشته باشيم.
رئيس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي
با بيان اينكه قيمت مرغ در اين مقطع از
سال نسبت به زمان مشابه در سالهاي قبل
چندان افزايش نيافته است ،عنوان کرد :امسال
ميزان توليد نسبت به سالهاي اخير بيشتر
شده و از طرفي هم تقاضا کمتر شده است اما
به دليل اينكه ساير جايگزينها مثل گوشت
گوسفندي قيمت بااليي دارد و قيمت آن
حدود هفت برابر قيمت گوشت مرغ است،
تقاضا براي گوشت مرغ به نسبت بيشتر از
محصوالت مشابه است .يوسفي افزود :البته
اين موضوع درست است که قيمت مرغ نسبت
به قيمت يک ماه قبل افزايش پيدا کرده و هنوز
به تعادل مناسبي براي قيمت مرغ بهطوري که
هم توليدکننده سود ببرد و هم مصرف کننده
راضي باشد نرسيدهايم .قبول داريم که قدرت
خريد مردم پايين است اما مرغ هم محصول
ارزاني محسوب ميشود .اگر دولت ميخواهد
مردم مرغ خيلي ارزان تهيه کنند بايد به
توليدکننده يارانه پرداخت کند .رئيس انجمن
پرورشدهندگان مرغ گوشتي درباره تأثير
افزايش قيمت جوجه يکروزه روي افزايش
قيمت گوشت مرغ گفت :در يک ماه گذشته
قيمت جوجه يکروزه افزايش يافت اما اصوال
قيمت فروش مرغ ارتباط زيادي با قيمت
تمام شده آن ندارد ،به دليل اينكه افزايش
قيمت جوجه به مرغدار و پروشدهنده مرغ
مربوط است و افزايش يا کاهش آن به وضعيت
تقاضا در زمانهاي مختلف بستگي دارد .در
برهههايي بوده که قيمت تمام شده مرغ پايين
آمده اما قيمت گوشت مرغ باال رفته است و در
مواقعي هم برعکس اين موضوع اتفاق افتاده
است .وي همچنين تصريح کرد که آنفلوانزاي
مرغي هيچ تأثيري روي قيمت گوشت مرغ
نداشته است .يوسفي در بخش ديگري از
صحبتهايش درباره توليد و قيمت گوشت
مرغ براي وضعيت بازار شب عيد توضيح
داد :براي شب عيد توليد مرغ به اندازه کافي
موجود است.

محدوديتهايايران
براي واردات برنج
باسماتيهند

باشگاه خبرنگاران جوان :منابع آگاه هندي
اعالم کردند :ايران محدوديتهاي بيشتري
را براي محدود کردن واردات برنج عطري از
هند اعمال کرده که انتظار ميرود در ماههاي
آينده به صادر کنندگان هندي آسيب بزند.
ايران محدوديتهاي مختلفي را براي کاهش
واردات برنج باسماتي هند به اين کشور
اعمال کرده است .منابع آگاه هندي در اين
باره گفتند ،تهران محدوديتهاي بيشتري
را براي محدود کردن واردات برنج عطري از
هند اعمال کرده که انتظار ميرود در ماههاي
آينده به صادر کنندگان هندي آسيب بزند .بر
اساس مقررات جديد ،صادر کنندگان هندي
اجازه نخواهند داشت به قيمتي بيش از 850
دالر در هر تن به ايران برنج صادر کنند ،که
بسيار پايينتر از قيمت  950دالري برنج
باسماتي هند است .ايران يکي از مقاصد اصلي
صادرات برنج باسماتي هند در سالهاي اخير
بوده است .ايران عالوه بر توليد حدود  2ميليون
تن برنج ،براي تأمين نياز داخلي ،ساالنه حدود
يک ميليون تن برنج وارد ميکند که حدود
 700هزار تن آن از هند وارد ميشود .سال
گذشته تهران به دليل آلودگي موجود در
برنج هندي ،از پذيرش محمولههاي برنج اين
کشور خودداري کرد .ماه گذشته ،هند هيئتي
 20نفره به رياست اتحاديه توسعه صادرات
محصوالت غذايي کشاورزي و فرآوري شده
اين کشور به تهران اعزام کرد .بر اساس اعالم
وزارت بازرگاني هند ،فيلمي 3/5دقيقهاي
(براي مقامات ايراني) پخش شده که مراحل
مختلف کشت ،فراوري ،دريافت مجوز سالمت
و اطمينان از عدم وجود اورگانيسم تراريخته در
برنج باسماتي را نشان ميدهد.

«سبزينه» از مشکالت کشاورزان در ارتباط با خرید ماشینآالت گزارش ميدهد

نرخ سود وا مها،سرعتگیرخریدتجهیزات
سبزینه

محبوبهقرمزچشمه

سود باالي تسهيالت بانکي و همچنين کيفيت پايين
برخي از تجهيزات و ماشينآالت کشاورزي مهمترين
موضوعي است که کشاورزان از آن به عنوان عامل
بازدارنده در خريد و تأمين ماشينآالت کشاورزي و
حرکت به سوي مکانيزاسيون کشاورزي ياد ميکنند.
در واقع کشاورزان معتقدند فارغ از کيفيت پايين برخي
ماشينآالت وارداتي عمدتاً چينی و هزينههاي باالي
تعميرات آنها ،خريد ماشینآالت با تسهيالت 15
درصدي از توان آنان خارج بوده و عدم انگيزه الزم براي
حرکت به سمت مکانيزاسيون را در پي دارد .در واقع
عدم حمايت کافي براي خريد ماشينآالت در حالي
از سوي کشاورزان مطرح ميشود که مسئوالن بخش
کشاورزي معتقدند دولت وظيفهاي در قبال تأمين
ماشينآالت کشاورزي نداشته و وظيفه اصلياش تأمين
زيرساختهاي کشاورزي است .این در حالی است که
بايد توجه داشت بيشترين ماشینآالت مصرفي توليد
داخل بوده و تعرفه پايين ماشینآالت وارداتي به همراه
سود پايين تسهيالت اعطايي که کمترين ميزان نرخ را
در کشور به خود اختصاص ميدهد ،بيشترين حمايت
از کشاورزان است.صادق شکراهلل ،برنجکار نمونه
کشوري ،در گفتوگو با «سبزينه» در ارتباط با نحوه
خريد ادوات کشاورزي میگوید :کشاورز ليست ادوات
مورد نياز خود را به بانک کشاورزي ارائه ميدهد و پس
از آن بانک با بررسي تضمينها و وثيقههاي مورد نياز،
چک مبلغ خريد را در وجه کارخانه سازنده ادوات صادر
ميکند و کشاورز ميتواند تراکتور يا وسيله مورد نياز
خود را از کارخانه مورد تأييد وزارت جهاد کشاورزي
دريافت کند .وي در ادامه افزود :سود تسهیالت بانکی
براي خرید ادوات کشاورزي  15درصد است .کشاورزان
در زمينه خريد ادوات و تجهيزات کشاورزي مشکل
دارند ،چرا که مث ً
ال خريد کمباين و ادوات کشاورزي
هزينه زيادي براي آنان در بر دارد .کمبايني که در بازار
آزاد  67ميليون تومان قیمت دارد ،با سود تسهیالت
بانکی برای کشاورز  95ميليون تومان تمام میشود.
کيفيت پايين ادوات کشاورزي
وي از جمله مشکالت ديگر را کيفيت پايين برخي
ادوات وارداتي ذکر کرد و گفت :کمباينهاي چيني عمر
پايينی دارند ،به شکلي که متوسط عمر کمباينهايي
که در زراعت برنج استفاده ميشوند 5 ،سال است و بعد
از آن به دليل استهالک بااليي که دارند ،استفاده از آنها
براي کشاورز صرفه اقتصادي ندارد و زماني که قطعهاي
از آن خراب ميشود ،هزينه تعويض آن به قدري بسيار
باالست که کشاورز از تعمير آن منصرف ميشود.
يک گوني برنج 70کيلويي
در مقابل برداشت  15گوني برنج
شکراهلل در ادامه گفت :در حال حاضر بسياري از
کشاورزان کمباينهاي خراب خود را در انبار رهاکردهاند
و براي برداشت يا کاشت محصول خود مجبور هستند

هزينههاي گزافي به کمباينها و تراکتورهاي اجارهاي
پرداخت کنند؛ به عنوان مثال صاحب تراکتور يا کمباين
اجارهاي براي برداشت هر  15گوني  70کيلويي برنج يک
گوني برنج به عنوان دستمزد از کشاورز دريافت ميکند
و در پاسخ به اعتراض گراني دستمزد ،صاحب تراکتور
و ادوات کشاورزي خواب پول را عامل گراني دستمزد
عنوان ميکند .وي در پاسخ به چرايي عدم تعمير ادوات
کشاورزي توسط کشاورزان گفت :اين ادوات فارغ از
هزينه باالي تعمير و نبودن قطعات جايگزين ،بعد از
تعمير مشکالت زيادي دارند و کشاورزان بايد شاهد
آن باشند که زحمات يک سالهشان براي کاشت برنج
درو ميشود .اين برنجکار نمونه افزود :جهاد کشاورزي
بايد کشاورزان را دستهبندي کند و به کشاورزاني که در
زمينه تولید محصوالت سالم فعاليت ميکنند ،وامهاي
کمبهره پرداخت کند تا آنان از حمايت بيشتري
برخوردار باشند ،نه اینکه قيمت نهايي محصوالت
سالم و ارگانیک با ساير محصوالت يکسان باشد.
توليد داخلي ادوات کشاورزي
عباس کشاورز ،معاون زراعت وزير جهاد کشاورزي ،در
گفتوگو با «سبزينه» در زمينه ادوات کشاورزي گفت:
از اين ميان  12هزار دستگاهی که در زمينه کشاورزي
عرضه ميشود 11 ،هزار و  600دستگاه توليد داخلي
است و در این میان تراکتور سنگين از جمله ادوات
وارداتي است که از اروپا ،ژاپن وکره وارد ميشود؛ اما
براي شاليزارها ادوات سبک نياز است که در کشور
تولید و کمتر از  100دستگاه آن وارد ميشود.
کشاورز در ادامه افزود :مجوز ادواتي که در کشور به
کشاورز عرضه ميشود ،از سوی سازمان مربوطه بعد
از تست ،صادر شده است و هيچ گونه تجهيزات بدون
گواهي در کشور وجود ندارد .وي در ارتباط با تعرفه
واردات ادوات کشاورزي گفت :تعرفه ادوات وارداتی که
تولید مشابه داخلی میشوند ،باال است؛ اما تعرفه ادواتي
که در کشور توليد نميشوند ،پايين است.

وظيفه دولت فراهمکردن زيرساختها است
معاون زراعت وزير جهاد کشاورزي در ارتباط با اعتراض
کشاورزان نسبت به کمک هزينه خريد ادوات گفت:
دولت بايد در زمينه امور زيربنايي کشاورزي فعال
باشد و اراضي کشاورز را تجهيز و نوسازي کند .در
ايران نيز دولت در زمينه فراهمکردن زيرساختهاي
کشاورزي ،تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزان ،زهکشي،
قطعهبندي و آبياري به کشاورزان کمک ميکند.
کشاورز در ارتباط با درصد باالي سود بانکی براي
خريد ادوات کشاورزي گفت :به شکل کلي ميزان
کارمزد وامها را شورای پول و اعتبار تعيين ميکند و
وزارت جهاد کشاورزي در اين زمينه دخيل نيست؛
اما بايد گفت سو د بانکي خرید اداوات کشاورزی جزو
پايينترين نرخهاي سود بانک کشاورزي است.
ايجاد رشتههاي علمي -کاربردي
به نظر ميرسد پیشرفت کشاورزي عالوه بر نیاز به
زيرساختهايي که توسط دولت در حال فراهم شدن
است (از قبیل نوينسازي سيستمهاي آبياري و
يکپارچهسازي زمينها) ،نيازمند سازکاري است که بر
اساس آن شبکهاي در جهت آموزش روستاييان براي
تعمير و نگهداري و نحوه استفاده درست از تجهيزات و
ادوات کشاورزي ایجاد شود .در اين زمينه وزارت جهاد
کشاورزي با همکاري آموزش و پرورش ميتواند با ايجاد
رشتههاي علمي -کاربردي و ارائه مدرک معتبر ،عالوه
بر تحت کنترل داشتن ارائه خدمات به کشاورزان در
زمينه تأمین ادوات ،اشتغالزايي و جلوگيري از مهاجرت
روستاييان به شهرها ،از ايجاد پديده حاشيهنشيني
جلوگيري کند و همچنين افساري بر اسب قيمتهاي
خدمات و تعمير ادوات و تجهيزات کشاورزي بزند.
همچنین دولت میتواند با بازنگري نسبت به برندهايي
که وارد کشور شده ،با تحقيق ميداني و نظرسنجي از
کشاورزان نسبت به واردات برخي از آنها تجديدنظر و
از حقوق حقه کشاورزان حمايت کند.

وزير جهاد کشاورزي:

يکهزار و  100هکتار طرح گلخانهاي در کشور اجرا شد
وزير جهاد کشاورزي در بازديد از طرح
گلخانهاي توليد گل رز مهاباد گفت:
از ابتداي امسال تاکنون يکهزار و
100هکتار طرح گلخانهاي در کشور اجرا
شده است.
به گزارش ايرنا ،محمود حجتي اظهار
کرد :بر اساس هدفگذاري انجام شده
بايد يکهزار و  500هکتار طرح گلخانه
در کشور ايجاد افتتاح ميشد که تاپايان
سال تالش ميکنيم خودمان رابه
اين هدفگذاري نزديک کنيم ،البته
سالهاي آينده بيشتر از اين مقدار
هدفگذاري انجام خواهد شد.
وي افزود :با تقاضا و اقبالي که درباره
اجراي طرحهاي گلخانهاي وجود دارد،
با منابعي که مجلس مصوب کرده
و برنامهريزيهايي که دولت انجام
داده است اميدواريم قدرت تسهيالت
دهي بآنکها را براي اجراي طرحهاي
گلخانهاي افزايش دهيم تا کاهش مصرف
آب در توليد محصوالت کشاورزي
بيشتر محقق شود .حجتي تأکيد کرد:
يکي از محورهاي اقتصاد مقاومتي و
موضوعهاي مهم مورد توجه در کشور
موضوع صرفه جويي و بهره وري در آب و
محدوديت منابع آبي است بر اين اساس
طرحهاي گلخانهاي جزو طرحهايي است
که در صرفه جويي آب کشاورزي بسيار
موثر است .وزير جهاد کشاورزي گفت:
اجراي طرحهاي گلخانهاي براي صرفه
جويي در مصرف آب کشاورزي در
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيش
بيني شده است که منابع خوبي را از
محل تسهيالت صندوق توسعه ملي
و منابع داخلي بانک کشاورزي پيش
بيني کرديم .حجتي همچنين با اشاره
به اهميت زنجيره توليد در محصوالت
کشاورزي اظهار کرد :شعار از مزرعه تا
سفره محقق نشود بسياري از مشکالت
توليد در بخشهاي مختلف محصوالت

کشاورزي رفع نميشود و توليد کننده
به حق خود در ارائه محصوالت خود به
بازار کامل نميرسد .وي اضافه کرد :وقتي
توليد بر اساس زنجيره توليد و شعار از
مزرعه تا سفره انجام شود بر اساس ميزان
تقاضا محصول توليد ميشود و محصولي
دست توليد کننده نميماند.
وزير جهاد کشاورزي در سفر خود به
شهرستان مهاباد از طرح گلخانهاي
براي توليد گل رز براي صادرات به
کشورهاي اروپايي بازديد کرد .اين طرح
به مساحت هشت هزار و  80متر مربع
گلخانه هيدروپونيک اسپانيايي است که
هر متر مربع با هزينه سه ميليون و 100
هزار ريال ساخته و با هدف توليد گل رز
به صورت مکانيزه و مجهز به سامانه روز
دنيا مثل تغذيه هيدروپونيک ،سيترينگ
و لوله آب گرم است.
 38هزار ميليارد ريال در اختيار
بانک کشاورزي قرار ميگيرد
وزير جهاد کشاورزي گفت :تقويت منابع
بانک کشاورزي براي اعطاي تسهيالت
بيشتر به کشاورزان و رفع موانع توليد
در دستور کار دولت است و در اين راستا
 38هزار ميليارد ريال تا پايان امسال در
اختيار اين بانک قرار ميگيرد.

محمود حجتي دیروز در آذربايجان
غربي افزود :مجلس شوراي اسالمي
اليحهاي را در اصالحيه بودجه امسال
تصويب کرد که بر اساس آن با افزايش
سرمايه بآنکهاي دولتي رقم مطلوبي به
اين حوزه اختصاص مييابد و اين قانون
در حال حاضر روند مقدماتي اجرا را در
دولت ميگذراند .وي با اشاره به اينكه
منابع مالي بانک کشاورزي نيز با توجه
به اين قانون افزايش مييابد ،اضافه کرد:
کل سرمايه موجود اين بانک  23هزار
ميليارد ريال است و اضافه شدن 38
هزار ميليارد ريال به منابع اين بانک
قابل توجه است.وي ابراز اميدواري کرد تا
بخشي از بدهي دولت به بآنکها از جمله
بانک کشاورزي نيز پرداخت شود که در
صورت عملياتي شدن اين کار ،زمينه
بسيار خوبي براي اعطاي تسهيالت به
کشاورزان و توليدکنندگان اين بخش
فراهم ميشود .وزير جهاد کشاورزي
ادامه داد :در دولت تدبير و اميد
سرمايهگذاريهاي بينظيري در حوزه
زير ساختهاي کشاورزي انجام شده
است که توسعه اين سرمايهگذاريها
به افزايش و پايداري توليد در بخش
کشاورزي منجر ميشود.
وي با اشاره به اينكه دوره کشاورزي

معيشتي و توليد براي استفاده سنتي
گذشته است ،گفت :امروز بايد به
فکر کشاورزي اقتصادي مدرن
باشيم که الزمه اين کار نيز توجه به
زنجيره توليد در اين بخش است.
وي افزود :کشاورزي اقتصادي در حال
حاضر در کشورهاي مختلف دنيا مورد
استفاده قرار ميگيرد و زمينه موفقيت
آنها را نيز فراهم کرده است و ما نيز
براي حرکت در اين مسير ناگزير هستيم.
به گزارش ايرنا پايين بودن سرمايه
بآنکهاي دولتي موجب باال برآوردشدن
ريسک شبکه بانکي ايران در ارزيابيهاي
بينالمللي ميشود و توان بآنکها را نيز
براي تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد
بهشدت کاهش ميدهد؛ بر همين اساس
دولت تدبير و اميد برنامههاي مختلفي
براي افزايش سرمايه بآنکهاي دولتي
تدارک ديده است.
خودکفايي و صادرات گندم
از دستاوردهاي دولت است
وزير جهاد کشاورزي گفت :خودکفايي و
صادرات گندم از دستاوردهاي ارزشمند
دولت يازدهم در بخش کشاورزي است
که با تالش نهادهاي مرتبط و کشاورزان
سخت کوش در نقاط مختلف کشور از
جمله آذربايجان غربي به دست آمده
است.نماينده مردم آذربايجان غربي
در مجلس خبرگان رهبري نيز در اين
ديدار خودکفايي در توليد گندم را از
مهمترين موضوعات محقق شده در
بخش کشاورزي عنوان کرد و ادامه داد:
تأمين امنيت غذايي بسيار ضروري است
و همواره بايد مد نظر باشد.
به گزارش ايرنا ميزان توليد گندم در
کشور ساالنه بين  10تا  13ميليون تن
است و آذربايجان غربي با توليد ساالنه
 600تا  750هزار تن در بين  10استان
برتر کشور در اين زمينه قرار دارد.

نیمنگــــاه

فائو :قيمت جهاني شکر و غالت
در ماه ژانويه باال رفت

شاخص بهاي مواد غذايي فائو در ماه ژانويه سال
 2017به ميزان قابل توجهي در پي افزايش قيمت
جهاني شکر و غالت در بازارهاي بينالمللي رشد
کرد .به گزارش گروه اقتصاد بينالملل خبرگزاري
فارس به نقل از دفتر نمايندگي سازمان خواربار و
کشاورزي ملل متحد (فائو) در جمهوري اسالمي
ايران ،شاخص بهاي مواد غذايي فائو در ماه ژانويه
سال جاري ميالدي به رقم متوسط  8 .173واحد رسيد که باالترين ارزش
را در فاصله دو سال اخير نشان ميدهد .اين رقم به ميزان  1 .2درصد در
مقايسه با متوسط ارزش ماه دسامبر  2016و همينطور به مقدار 4 .16
درصد از سطح ژانويه  2016باالتر محاسبه شده است .شاخص بهاي شکر
فائو در ماه ياد شده نيز به ميزان  9/9درصد رشد کرد که گمان ميرود در
پي کنترل ميزان عرضه اين محصول توسط برزيل ،هند و تايلند رخ داده
است .همچنين شاخص بهاي غالت فائو نشاندهنده رشد  3/4درصدي ماه
ژانويه  2017در مقايسه با دسامبر  2016است که باالترين رقم در شش
ماه اخير به شمار ميرود .اين رشد در پي باالرفتن قيمتهاي جهاني گندم،
ذرت و برنج گزارش شده است.
بنا بر اين گزارش باالرفتن قيمت گندم در بازارهاي جهاني ريشه در شرايط
نامساعد آب و هوايي و تحميل مشکالت ناشي از آن در فصل کشت جاري
ارزيابي شده است .بهطوري که کشت گندم در اياالت متحده آمريکا با
کاهش قابل مالحظهاي روبرو شد .اين در حالي است که قيمت ذرت به
واسطه افزايش ميزان تقاضاي جهاني آن و نيز عدم اطمينان از توليد کافي
ذرت توسط کشورهاي آمريکاي التين با رشد شاياني مواجه شد.
قيمت برنج هم در بازارهاي بينالمللي در ماه ژانويه  2017رشد داشت .سير
صعودي قيمت اين محصول را ميتوان در اجراي برنامه خريد برنج توسط
دولت هند از کشاورزان خود دانست که عمال موجب شده تا ميزان برنج
صادراتي اين کشور در بازارها کاهش يابد .شاخص بهاي مواد غذايي فائو
در واقع شاخصي بر مبناي وزن تجاري براي رصد بازارهاي بينالمللي به
کار گرفته ميشود و بهطور منظم پنج گروه اصلي کااليي شامل حبوبات و
غالت ،گوشت ،محصوالت لبني ،روغنهاي گياهي و شکر را مورد بررسي
قرار ميدهد .بر اساس اين گزارش شاخص بهاي روغنهاي گياهي فائو نيز
در ماه ژانويه با رشد  1/8درصدي مواجه شدکه ريشه اصلي آن را ميتوان
در کاهش توليد روغن پالم در جنوب شرق آسيا دانست .اما قيمت روغن
سويا بر خالف اين روند به دليل عرضه مازاد آن در بازارهاي جهاني با افت
رو برو بود .شاخص بهاي لبنيات فائو نيز حاکي از عدم تغيير آن در ماه ژانويه
در مقايسه با دسامبر سال گذشته ميالدي است .شاخص بهاي گوشت فائو
نيز تقريبا در فاصله ياد شده ثابت باقي ماند ،چرا که باال رفتن قيمت گوشت
گاو به دليل سياستهاي ترميم گلهها در استراليا از طريق کاهش قيمت
گوشت گوسفندي و انواع ديگر گوشت در بازارهاي جهاني خنثي شد.

دکــــه

قيمت انواع ميوه و ترهبار در تهران

به گزارش فارس ،در اين هفته قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و ترهبار
تهران بهطور ميانگين بين  3تا  5هزار تومان به فروش ميرسد که نارنگي
جنوب با کيلويي  4هزار و  700تومان به عنوان گرانترين ميوه و ارزانترين
پرتقال تامسون شمال با قيمت هر کيلو  1750تومان است.
اما اين قيمتها در مغازههاي سطح شهر در هر کيلو  3تا  4هزار تومان باالتر
است ،تا جايي که هر کيلوگرم نارنگي بندري جنوب کيلويي  8هزار و500
تومان و هر کيلوگرم انار  6هزار و  500تومان به فروش ميرسد.
قيمت کاالهاي اساسي در بازار
ش ميداني از سطح بازار نشان ميدهد ،قيمت هر کيلوگرم برنج هندي
گزار 
يک هزار تومان کاهش داشته ،اما قيمت حبوبات ،روغن ،مرغ و تخممرغ
نسبت به يک ماه اخير افزايش يا کاهشي نداشته است.
به گزارش ميداني فارس ،شرکت بازرگاني دولتي براي تنظيم بازار اقدام به
توزيع  40هزار تن برنج هندي با قيمت  3هزار و  800تومان در فروشگاههاي
زنجيرهاي کرده است .هم اکنون قيمت هر کيلوگرم برنج هندي  3هزار و
 800تومان ،هر کيلوگرم برنج اروگوئه  3هزار تومان است ،اما در مقابل هر
کيلوگرم برنج هاشمي درجه يک  12هزار و 800تومان ،طارم محلي 12
هزار تومان و دم سياه درجه يک  13هزار تومان به فروش ميرسد.
گزارشها از سطح بازار حاکي از آن است که هر کيلوگرم عدس ايراني درجه
يک بهطور ميانگين 7هزار تومان ،لپه  9600تومان ،لوبيا چيتي  9هزار و
 900تومان،لوبيا چشم بلبلي  6هزار و 500تومان ،لوبيا قرمز  7هزار و 400
تومان ،لوبيا سفيد  7هزار و 600تومان و نخود  9هزار و 400تومان است.
البته اين قيمتها مربوط به فروش فلهاي حبوبات در مراکزي از جمله بازار
مولوي تهران و سازمان ميادين ميوه و ترهبار است و حبوبات بستهبندي
شده  900گرمي در قفسه فروشگاههاي زنجيرهاي  10تا  20درصد باالتر از
اين قيمت برچسب قيمت خورده است .همچنين هر عدد روغن يک ليتري
مايع  4هزار و  850تومان و روغن  4/5کيلوگرمي جامد  25هزار تومان به
فروش ميرسد .اگر چه حرف و حديثهايي درباره افزايش قيمت مرغ نيز
مطرح شده بود ،اما امروز قيمت هر کيلوگرم مرغ تازه  6هزار و  700تومان،
ران مرغ کيلويي  6هزار تومان و سينه مرغ  11هزار تومان قيمت خورده
است .هر کيلوگرم تخممرغ نيز  4هزار و  700تومان و تخممرغ دانهاي
 400تومان در سوپرمارکتهاي سطح شهر به فروش ميرسد ،البته قيمت
تخممرغ بستهبندي شده ممتاز در هر عدد به  650تومان هم ميرسد.

قیمت زعفران با کاهش  30درصدي
به ۴ميليون و  400هزار تومان رسيد

نائب رئيس شوراي ملي زعفران از افزايش  ۳۷درصدي صادرات زعفران
در  ۸ماهه امسال خبر داد و گفت :قيمت زعفران نگين حدود  ۳۰درصد
در بازار کاهش يافته است .غالمرضا ميري در گفتوگو با مهر وضعيت بازار
زعفران را راکد توصيف کرد و اظهارداشت :صادرات اين محصول طبق
روال هميشگي ادامه دارد و ما به گمرک انتقاد داريم که هنوز آمار صادرات
اين محصول را در ماههاي آذر و دي اعالم نکرده است .وي با بيان اينكه
تا پايان آبان ماه امسال حدود  ۷۸تن زعفران از کشور صادر شده است،
افزود :اين عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۷درصد رشد داشته
است .نايبرييس شوراي ملي زعفران همچنين از کاهش حدود يک تا
دو درصدي قيمت انواع زعفران در بازار خبر داد و گفت :نرخ هرکيلوگرم
زعفران نگين حدود  ۳۰درصد کاهش يافته و درحال حاضر حداقل نرخ
هرکيلوگرم زعفران  ۴ميليون و  ۴۰۰هزارتومان و حداکثر  ۵ميليون و
 ۶۰۰هزار تومان است .وي درباره آمار توليد اين محصول نيز اظهارداشت:
آمارهاي اعالم شده در اين زمينه متفاوت و بين  ۳۱۰تا  ۳۶۰تن است.

