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اصنافوکشاورزی

بازار داغ دالالن در صف های گاز مایع -سیستان و بلوچستان

نبض بازار

اسکناس گزارش می دهد؛

کاهش 40درصدی سرانه مصرف گوشت قرمز
گ�روه اصن�اف و کش�اورزی:

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان


آخرینخبر

سوء استفاده از کمبود روغن ادامه دارد!
در حالی که اخیرا اعالم ش��ده فروش روغن مصرف خانوار به
واحدهایصنفیومصرفکنندگانمنوطبهخریدسایراقالم،از
مصادیقفروشاجباریاست ،گزارشهایدریافتیایسنانشان
میدهد همچنان برخی فروشگاهها از کمبود روغن در بازار سوء
استفاده میکنند .به گزارش ایسنا ،گزارشهای دریافتی ایسنا
نش��انمیدهددربرخیفروش��گاههافروشروغنازیکبرند
منوطبهخریدسایراقالمازهمانبرندشدهاست.البتهمسئوالن
فروشگاه اذعان کردهاند که شرکت فروشنده هم ،فروش روغن
خود را مشروط به خرید اقالم دیگر آن برند کرده است .این در
حالیاس��تکهاخیرامعاوننظارتوبازرس��یسازمانصنعت،
معدن و تجارت (صمت) اس��تان تهران تاکید کرده که فروش
روغ��نمص��رفخانواربهواحدهایصنفیومصرفکنندگان
منوط به خرید سایر اقالم ،از مصادیق فروش اجباری است .لبته
بررس��یهایمیدانیبازرس��انسازمانصمتاستانتهراننیز
طی روزهای اخیر نشان میدهد تعدادی از شرکتهای پخش

وصن��وفتوزیع��ی،فروشروغنب��امصرفخانواررامنوطبه
خرید سایر اقالم کرده اند .گفتنی است که شهروندان میتوانند
درصورتمش��اهدههرگونهتخلفصنفیمراتبرابهس��امانه
 ۱۲۴گزارش کنند .اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد
در فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت .کمتر از یک
ماهبعدنیزروغنمایعدربازارکمیابشد؛بهطوریکهاینکاالیا
درمغازههاوفروشگاههایبزرگنبودیابههرنفرتنهایکروغن
فروخته می شد .اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود از
هفته گذشته روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف
حل شود ،اما به نظر می رسد این وعده به ویژه در بخش روغن
جامد هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است .البته اخیرا معاون
دفتربرنامهریزیتامین،توزیعوتنظیمبازاروزارتصمتازتأمین
و توزیع ۱۴۰هزار تن روغن (مایع خوراکی و جامد بخش صنف و
صنعت)ازمحلذخایراستراتژیککشورخبردادوگفتکه"ظرف
یک ماه آینده کل مشکل روغن حل خواهد شد".

سرپرس��ت س��ازمان امور عشایر
گف��ت :با ش��یوع کرون��ا مصرف
گوش��ت قرمز در کشور  ۴۰درصد
کاهش یافته که این مساله باعث
انباشت دام شده و بیشترین ضرر را
به اقتصاد عشایر وارد کرده است.
به گزارش اس��کناس ،ش��اهپور
عالیی مقدم ،سرپرس��ت سازمان
امور عش��ایر ایران گفت :با شیوع
کرون��ا مصرف گوش��ت قرمز در
کش��ور  ۴۰درصد کاهش یافته و باعث انباش��ت دام ش��د و
بیش��ترین ضرر را به اقتصاد عش��ایر زده اس��ت .وی دالیل
کاهش مصرف گوش��ت را عدم برگزاری مراس��م محرم و
صفر و نذورات مردم ،برگزار نش��دن جش��ن عروسی و عزای
اموات ،بس��ته ش��دن رستورانها و جلوگیری از صادرات دام
عنوان کرد .سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر
اینکه باید برای ارتقا رفاه و معیش��ت عش��ایر برنامه داش��ته
باشیم ،گفت :در این زمینه در سالهای اخیر هفت برنامه و
طرح تعریف کردهایم که ش��اخص ترین آنها اجرای «طرح
زنجیره تولید گوش��ت قرمز» اس��ت .وی توضیح داد :عشایر
بیش��ترین ضرر را وقتی میدهند که دامش��ان را داللها و
واسطهها میگیرند ،با اجرای زنجیره تولید گوشت و پرداخت
تسهیالت به عشایر ،دست داللها را کوتاه کردهایم .عالیی
مق��دم ادام��ه داد :با اجرای این طرح اطمینان خاطری برای
عشایر ایجاد شده و تاکنون  ۲,۰۰۰میلیارد تومان تسهیالت
برای اجرای آن به عشایر پرداخت کردهایم.

برند سازی و بازاریابی محصوالت عشایر


سرپرس��ت س��ازمان امور عش��ایر ایران در بخش دیگری از
س��خنانش اظهار داش��ت :فرآوری ،بسته بندی ،برند سازی
و بازاریابی محصوالت عش��ایر دارای اهمیت زیادی اس��ت
و آمادگ��ی داری��م در ص��ورت برن��د س��ازی ،از راه ان��دازی
فروش��گاههای عش��ایری با محوریت تعاونیهای عشایری

حمای��ت کنی��م .عالی��ی مقدم با
اش��اره ب��ه اینک��ه تغیی��ر الگوی
تغذی��ه دام از ج��و به کنس��انتره
در مناط��ق عش��ایری در حال جا
افتادن است ،گفت :بهره وری جو
تقریب�� ًا  ۶۵درصد اس��ت اما بهره
وری کنسانتره  ۱.۵برابر جو است
ک��ه هزینهه��ای تولید در مناطق
عش��ایری را کاه��ش میدهد .در
همین خصوص علی اصغر ملکی
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به اینکه
ب��ازار گوش��ت رونقی ندارد ،اظه��ار کرد :هم اکنون هر کیلو
شقه گوسفندی بدون دنبه بسته به کیفیت  ۱۰۵تا  ۱۰۸هزار
تومان به مغازه دار و با احتساب  ۱۰درصد سود  ۱۱۵تا ۱۲۰
هزار تومان به مصرفکننده عرضه میش��ود .او با اش��اره به
تاثیر تعطیالت پیش رو بر بازار گوشت افزود :تاکنون تعطیلی
برای کار ما پیشبینی نشده و از آنجا که ارزاق استراتژیک،
از جمله کاالهای اولویت دار خانوار هس��تند ،ماش��ینهای
توزی��ع اج��ازه ت��ردد در این ای��ام را دارند .ملک��ی ادامه داد:
متاسفانه ستاد ملی مقابله با کرونا مسائل را یک باره اعالم
نمیکند و ممکن اس��ت محدودیتهای ساعتی برای شغل
م��ا در نظ��ر بگیرد ،ام��ا به طور کلی از آنجایی که ایا م پایانی
م��اه ،ب��ازار رون��ق چندانی ندارد ،باید منتظر ماند و دید که در
ابت��دای م��اه ،ثبات بازار چقدر خود را نش��ان میدهد .رئیس
اتحادیه گوش��ت گوسفندی در پایان درباره آخرین وضعیت
قاچ��اق دام تصری��ح کرد :بنابر آمار تا حدی زیادی مرزبانان
و مس��ئوالن مرب��وط با این موض��وع برخورد کردهاند ،اما به
س��بب گستردگی مرزنش��ینی ،در برخی نقاط گاها اختالف
چندبراب��ری قیم��ت دام ،کولهبران را وسوس��ه میکند که ۱
ت��ا  ۳راس دام را ب��ا خ��ود ببرن��د چرا که قیمت کنونی هر دام
در کشور ما  ۲میلیون تومان است و آن سوی مرزها  ۸تا ۹
میلیون تومان پول بابت دامهای ایرانی میدهند.

چگونه مرغ تک نرخی می شود؟

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی
تک نرخی ش��دن مرغ در بازار را منوط به تک نرخی
ش��دن نه��اده های دام و طی��ور و تامین کامل نهاده
های مورد نیاز واحدهای مرغداری در یک دوره تولید
دانست.حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا با بیان
اینکه توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه در حال انجام
اس��ت و کمت��ر از  ۶۰درصد خ��وراک طیور مورد نیاز
واحدهایمرغداریازطریقسامانهبازارگاهتامینمی
شود ،اظهار کرد :حدود ۴۰درصد مابقی بایستی توسط
مرغداران از بازار آزاد تهیه شود.اس��داهلل نژاد با بیان
اینک��ه اگ��ر دولت ۵۰درصد نهاده ها را با نرخ مصوب
تامین کند قیمت تمام شده مرغ زنده برای تولید کننده
 ۱۹هزارتوم��انوم��رغگرمنیز ۲۸هزارتومانخواهد
شد ،گفت :اگر صد در صد نهاده ها توسط دولت تامین
ش��ود می توان مرغ را با قیمت  ۲۰هزارو۴۰۰تومان
عرض��هکرد.براس��اسآخرینتصمیم��اتکارگروه
تنظی��مبازاراس��تانتهرانقیم��تهرکیلوگرممرغ
گرم  ۲۰هزار و  ۴۰۰تومان شد و این درحالیست که
مرغ گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران با
قیمت حدود  ۲۶هزارتومان عرضه می شود.

واردات نهادههای دامی
 ۱۰درصد کاهش یافت

در هف��ت ماه��ه امس��ال بی��ش از  8.5میلیون تن
نهادهه��ای دامی وارد کش��ور ش��ده اس��ت که در
مقایس��ه ب��ا واردات بی��ش از  9.5میلی��ون تنی این
اقالم در دوره مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش وزنی
 10درصدی را نش��ان می دهد .به گزارش اتحادیه
واردکنن��دگان نهادهه��ای دام و طیور ایران ،ارزش
مجم��وع واردات نه��اده ه��ای دامی در هفت ماهه
س��الجاری دو میلیارد و  377میلیون و  502هزار و
 655دالر اس��ت که در مقایس��ه با ارزش دو میلیارد
و  903میلی��ون و  990ه��زار دالری واردات نه��اده
های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش 18
درصدی را نشان می دهد.

با هدف اصالح شبکه های آب روستایی صورت می پذیرد؛

طرح عمرانی « »300-100در استان اصفهان اجرا می شود
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان از آغاز
اصالح  ۳۰۰کیلومتر ش��بکه آب روس��تایی
این استان در بازه زمانی  ۱۰۰روزه در قالب
طرحی با عنوان " "۳۰۰-۱۰۰که از آذر ماه تا
اسفند ماه  99عملیاتی می گردد ،خبر داد.
هاشم امینی با تشریح دستاوردهای یکپارچه
س��ازی آب و فاضالب ش��هری و روستایی،
هدف از اجرای طرح " "۳۰۰-۱۰۰را تامین
آب آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش کیفیت
آن برشمرد.
وی هزین��ه اج��رای طرح مذک��ور را بالغ بر
 ۵۷میلی��ارد توم��ان عنوان کرد و افزود :این
طرح موجب تکمیل طرح های آبرس��انی در
 ۹۶روس��تا مشتمل بر چند مجتمع آبرسانی
روستایی می شود.
مدی��ر عامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان
همچنی��ن عن��وان کرد ب��ا اجرای این طرح
عالوه عالوه بر  948روستای تحت پوشش
آبرسانی شرکت ۱۸ ،روستای جدید نیز تحت
پوشش قرار می گیرند.
امینی با بیان اینکه در این طرح  ۲۲سامانه
و تاسیس��ات آبرس��انی ،مش��ترک و تجمیع
میشود تصریح کرد :افزایش کیفی ظرفیت
آبرس��انی به  ۱۷روس��تا که پیشتر مشکل
وجود نیترات در آب داش��تند از جمله دیگر
مزایای طرح مذکور است.
وی با اشاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت
آبرس��انی به روس��تاها جزو اولویتهای این
ش��رکت به شمار میرود اظهارداشت۱۳۶ :
روستا از مزیت این طرح بهرهمند میشوند و
 ۷۰روستا به منابع آب پایدار و سالم دسترسی
پیدا میکنند.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اصفهان
حذف آبرسانی سیار برای  ۲۰روستا و کاهش
آبرس��انی س��یار به  ۱۲روستا را از دیگر نتایج
طرح برشمرد و گفت :مقدار کاهش هدررفت

آب پ��س از اج��رای پ��روژه حدود  ۲درصد و
مع��ادل ی��ک میلی��ون متر مکعب در س��ال
است.
امینی تصریح کرد :پس از یکپارچه س��ازی
ش��رکتهای آبفا ش��هری و روستایی که با
هدف کوچکس��ازی و چابک سازی انجام
ش��د ،زمینه استفاده مش��ترک از تجهیزات
و تاسیس��ات به دس��ت آمد که به افزایش
به��رهوری و بهب��ود کیفیت خدمات به ویژه
برای روستاها منجر میشود.
وی اضاف��ه ک��رد :یکی دیگ��ر از نتایج این
یکپارچ��ه س��ازی ،کاهش ب��ار هزینههای
ج��اری و انتق��ال س��رمایه حف��ظ ش��ده به
بخشهای عمرانی و هزینه کرد برای دیگر
طرحهاست.
وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه س��ازی
ش��رکت های آبفا ش��هری و روس��تایی نیز
ب��ه عن��وان پروژه ای مهم از بخش س��از و
کاره��ای پوی��ش الف-ب ایران در دس��تور
کار وزارت نیرو و ش��رکت مهندس��ی آب و
فاضالب کش��ور قرار گرفت اظهار داش��ت:
 .پ��س از انج��ام مطالع��ات اولیه و برگزاری
جلس��ات کارشناس��ی در اواخر سال ،۱۳۹۸
در راستای تحقق اجرای سیاست های کلی
اص��ل  ۴۴قان��ون اساس��ی و پس از تصویب
شورای عالی اداری و هیات وزیران ،یکپارچه
س��ازی ش��رکت های مذکور آغاز شد و ۳۵
شرکت آب و فاضالب شهری با  ۳۱شرکت
آب و فاضالب روس��تایی در سراس��ر کشور
دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه خدمات
شهری و روستایی شدند.
مدیرعام��ل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان یکپارچه سازی می توان به مدیریت واحد و جلوگی��ری از تصمیم گی��ری های متفاوت
افزای��ش به��رهوری در ارائ��ه خدم��ات به یکسان توزیع منابع آب شرب در یک منطقه ،درخص��وص توزی��ع آب در ی��ک منطق��ه،
مشترکان را مهمترین مزیت طرح یکپارچه ارتقای سطح خدمات مناطق روستایی و کم مدیریت بهینه و کارآمدتر توزیع آب ش��رب
س��ازی شرکت های آبفا شهری و روستایی کردن فاصله آن با مناطق ش��هری ،ارتقای به واسطه تسلط و اشراف کامل بر همه منابع
دانس��ت تصریح کرد :از مهم ترین مزایای تاسیس��ات آبرس��انی در مناطق روس��تایی ،آب��ی ی��ک منطقه و در اختیار داش��تن آمار و

اطالعات واحد اشاره کرد.
وی با اش��اره به اهمی��ت افزایش اقدامات
الکترونیکی و غیرحضوری به ویژه در دوران
کرونا افزود :در راستای تکریم روستاییان و
حفظ سالمت و حداقل ارتباط حضوری که
افزای��ش رضایتمن��دی را نیز به دنبال دارد،
بسیاری از اقدامات به صورت غیرحضوری
و ب��ا کیفی��ت باال همچون ش��هرها برای
روستاها نیز انجام میپذیرد.
مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان به
اهمیت افزایش نش��تیابی و جلوگیری از
هدر رفت آب اشاره و خاطرنشان کرد :آب
ب��دون درآمد ش��هری  ۱۶.۱درصد برآورد
میشود و این میزان در روستاها در مقایسه
با شهرها باالتر است که با اجرای طرحهای
مختلف ،آن را نیز کاهش می دهیم.
هاشم امینی با اشاره به اینکه استان اصفهان
در طرح یکپارچه سازی شرکتهای آب و
فاضالب پیشرو بوده است ،افزود :مجموعه
آب و فاضالب استان امسال به دلیل ایجاد
س��امانه  1522در جش��نواره شهید رجایی
یکی از دستگاههای برتر در زمینه خدمات
الکترونیک شناخته شد ،از این رو تاکید بر
این شد که سامانه  1522برای روستاهای
استان نیز راه اندازی شود تا روستاییان برای
دریاف��ت خدمات کوچ��ک مانند تغییر نام،
قب��ض المثن��ی و یا حتی خدمات اولیه مثل
درخواس��ت انش��عاب آب و فاضالب نیازی
به مراجعه حضوری به شرکتها و شهرها
نداشته باشند.
وی ادام��ه داد :راه ان��دازی س��امانه 1522
روستایی نیازمند زیرساختهایی بود و باید
تمام پروندههای آب و فاضالب روس��تایی
اس��کن و بایگانی الکترونیکی میش��د که
خوش��بختانه در هشت ماهه گذشته پرونده
 95درص��د از بی��ش از  230هزار مش��ترک

روس��تایی بایگانی الکترونیک ش��ده است و
از این پس میتوانند خدمات آب را از طریق
این سامانه دریافت کنند.
امین��ی خاطر نش��ان س��اخت ب��ا انجام این
اقدام��ات الکترونیکی غی��ر حضوری علی
رغم اینکه  17درصد مش��ترکین آب استان
را انش��عابات روس��تایی تش��کیل می دهد،
س��هم تماس های غیرحضوری مشترکین
به سامانه  1522بالغ بر  23درصد کل تماس
ها می باش��د که نش��ان از موفق بودن طرح
یکپارچ��ه س��ازی و خدم��ات غیرحضوری
مشترکین در سطح استان دارد.
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
اصفهان از دیگر خدمات شبانه روزی شرکت
را س��امانه  122عنوان کرد و تصریح نمود:
سامانه  122پل ارتباطی مردم و شرکت های
آب و فاضالب می باش��د که به وس��یله آن
مشترکین میتوانند حوادث حوزه آب مانند
ترکیدگی لوله ها ،حادثه در انش��عاب آب و
اشکال در شبکه توزیع و انتقال و همچنین در
حوزه فاضالب مشکالتی همچون گرفتگی
فاضالب ،فقدان دریچه یا شکس��تگی خط
را به ش��ماره  ۱۲۲گزارش دهند .این مرکز
با اس��تفاده از سیس��تم یکپارچه امداد رسانی
در تمام س��طح اس��تان امکان رسیدگی هر
چه س��ریعتر به مش��کالت آب و فاضالب
مشترکان را فراهم ساخته است .
وی با بیان اینکه در حال حاضر سامانه 122
آبفا اس��تان اصفهان پاس��خگوی مشترکان
در  98ش��هر و 948روس��تا می باش��د افزود:
هم اکنون حدود  5میلیون نفر در اس��تان از
ش��بکه آبرس��انی پایدار برخودار هستند که
مشتمل بر دو میلیون و  325هزار و  843آحاد
مش��ترک می باشد .همچنین یک میلیون و
 450هزار و  203آحاد مشترک فاضالب در
استان وجود دارد.

