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اصنافوکشاورزی

تعطیلی مغازه ها در ساعت  -18تهران

نبض بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خبر داد

کاهش مصرف گوشت بر اثر گرانی

عکس :مهر


آخرینخبر

نرخ تعیین شده برای شکر هنوز قطعی نیست
درحالیکهعنوانمیشودانجمنکارخانجات
قند و شکر قیمت شکر را برای مصرف کننده
 ٨٧٠٠توم��ان اعالم کرده یک منبع آگاه این
نرخ را قطعی ندانست و از احتمال تغییر آن خبر
داد .به گزارش مهر ،در حالی که عنوان میشود
انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت
هر کیلوگرم شکر را برای مصرف کنندگان  ٨٧٠٠تومان اعالم
کرده یک منبع آگاه به مهر گفت :فردا چهارشنبه  ٢١آبانماه در
جلسهای با حضور عباس قبادی ،دبیر ستاد تنظیم بازار در این
زمینهتصمیمگیرینهاییانجاممیشودواحتمالتغییرقیمت
وجود دارد .در بخشی از نامه انجمن صنفی کارخانههای قند
و شکر خطاب به شرکتهای قند که دیروز منتشر شده آمده
است:بهموجببند ۱ازدستورچهارمابالغیهصدراالشارهمقرر
گردیده که  ۳۰درصد تولید کارخانهها برای مصارف خانوارها،
بر اس��اس نرخهای مصوب نود و چهارمین جلس��ه کارگروه

تنظیم بازار در بسته بندیهای یک کیلویی (با
قیمتمصرفکنندهنهایی۸۷هزارریال)طبق
برنامهری��زی معاونت بازرگانی داخلی وزارت
صمت و با معرفی شرکت بازرگانی دولتی ایران
و حوالههای صادره از سوی انجمن توزیع گردد
به نحوی که ش��کر بس��ته بندی فوق صرف ًا در
زنجیره توزیع مصرف خانوار عرضه شود ٧٠ .درصد بقیه نیز
ب��ا قیم��ت  ۷,۳۰۰تومان به صنوف و صنایع عرضه ش��ود .در
عی��ن ح��ال ۵۰۰،توم��ان از این مبلغ به دولت تعلق داش��ته و
ن��رخقاب��لثب��توعملبرایکارخانههابهازایهرکیلوگرم
 ۶,۸۰۰توم��ان خواهد ب��ود .کارخانههایی که فاقد تجهیزات
بسته بندی شکر مصرفی خانوار هستند ،باید شکر را با قیمت
 ۶۳۰۰بابت عرضه ش��کر بس��ته بندی خانوار (به افراد حقیقی
و حقوقی معرفی ش��ده از س��وی ش��رکت بازرگانی دولتی و یا
دارای حواله) ارائه کنند.

گ�روه اصن�اف و کش�اورزی :رئیس
اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش
س��رانه مصرف گوشت گوسفندی از
 ۱۲کیلوگرم به  ۸کیلوگرم خبر داد.
ب��ه گ��زارش ص��دا و س��یما ،صدا و
س��یما ،عل��ی اصغر ملک��ی ،رئیس
اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره
به کاهش  ۱۵هزار تومانی گوش��ت
قرم��ز در دو هفت��ه گذش��ته گفت:
افزای��ش قیمت گوش��ت در ابتدای
ماه ناش��ی از تعطیالت چند روزه و نداش��تن مجوز بود که
س��بب تش��نج بازار ش��د ،اما طی دو هفته اخیر این نرخ تا ۲۰
ه��زار توم��ان کاهش یافته اس��ت .وی اف��زود :قاچاق دام از
کش��ور نس��بت به سالهای گذشته بسیار محدود شده است
و امس��ال نیروهای مرزبانی کش��ور توانستند به شکل خاص
قاچاق دام را کنترل کنند ،اما مرز مشترک ما در غرب کشور
زیاد است و همه جا قابل رصد نیست و این مقدار از قاچاق
هم چشمگیر نیست.
ملکی از کاهش س��رانه مصرف گوش��ت گوس��فندی از ۱۲
کیلوگرم به  ۸کیلوگرم خبر و ادامه داد :در ابتدای ماه شاهد
افزایش قیمت خاصی در بازار گوش��ت بودیم که آن هم به
دلیل نیامدن ماشین ،تعطیالت و نداشتن مجوز بود که باعث
ش��د بازار متش��نج ش��ود .اما طی دو هفته اخیر  ۱۵تا  ۲۰هزار
تومان کاهش قیمت داشتیم.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت :گوش��تی که در
میادین عرضه میشود گوشتی نیست که در مغازهها عرضه
میشود .در میادین گوشت به صورت انبوه توزیع میشود و
تیراژ باالست و شاید بتوانند در قیمتها تعدیل ایجاد کنند؛
اما گوشتی که وارد مغازه میشود یقین ًا کیفیت باالتری دارد
و مشتری پسندتر است.
وی افزود :در سطح شهر مغازه دارها شقه بدون دنبه گوشت
گوسفندی را بین  ۱۰۵تا  ۱۱۰هزار تومان تهیه و با  ۱۰درصد
سود در حدود  ۱۲۰تا  ۱۲۵هزار تومان در نقاط مختلف تهران

به مشتریها عرضه میکنند.
ملکی اضافه کرد :قیمت گوش��ت در
بازار را عرضه و تقاضا تعیین میکند
در مواردی که عرضه بیش��تر باش��د
یقین�� ًا در قیمته��ا تأثیر میگذارد و
قیمت کاهشی است و اگر عرضه کم
باش��د معمو ًال کمی بازار را به چالش
میکشد.
وی در ادامه گفت :البته ممکن است
برخ��ی از مناطق مرفه نش��ین توان
بیش��تری در خرید گوش��ت داش��ته باش��د و برخی از مناطق
محروم توان خرید گوشت شأن کمتر باشد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود :در تهران یک مکانی
به نام میدان بهمن وجود دارد که مرکز پخش است و فقط
مردم برای خرید به آنجا مراجعه نمیکنند بلکه بس��یاری از
مغازه دارها هم خریدش��ان را از آنجا انجام میدهند .ممکن
اس��ت همه مش��تریها از خرید در آن مرکز راضی نباش��ند.
هر مغازه داری مش��تری خاص خودش را دارد که مش��تری
به شکل فلهای از مغازه دار گوشت را تهیه میکند و راضی
هم اس��ت .وی ادامه داد :در س��ه ماه آینده با توجه به ش��واهد
هواشناسی هوای سردی را خواهیم داشت .پس بهتر است
که داش��تههایمان را حفظ کنیم و از مرزبانی کمک بگیریم
تا گوشت از مرزها خارج نشود .امور پشتیبانی دام ،دامهای
مازاد دامداران را خریداری و ذبح کند و برای ماههای آینده
ذخیره کنند تا اگر اتفاقات خاصی مانند زلزله و س��یل و …
پیش آمد ذخایرمان پر باشد و در آن مقطع که نیاز داریم از
آنها استفاده کنیم.
گفتنی اس��ت چندی پیش تابش ،رئیس س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان درباره افزایش  ۳۰درصدی قیمت گوشت
قرمز اظهار کرد :گوش��ت قرمز تاکنون قیمت گذاری نش��ده
و تابع عرضه و تقاضا اس��ت .البته در برخی اس��تانها مطلع
شدیم که از خروج دام زنده جلوگیری شده که این بحث به
افزایش قیمت گوشت قرمز دامن زده است.

توزیع برنج وارداتی آغاز شد

مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استان تهران اعالم
کرد که توزیع  ۵۰۰۰تن س��همیه برنج وارداتی به
قیمت هر کیلو  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان برای عرضه
در خرده فروشیها در سطح استان تهران آغاز شده
اس��ت .مجتبی ش��یر قاضی ،در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به مصوبه صد و دهمین کارگروه ستاد تنظیم
بازار کشور مبنی بر اختصاص و توزیع برنج وارداتی
توس��ط ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ،اظهار کرد:
توزی��ع  ۵۰۰۰تن س��هیمیه برن��ج وارداتی (هندی
 )۱۱۲۱در کیس��ه ه��ای  ۱۰کیلوی��ی به قیمت هر
کیل��و  ۱۸ه��زار و  ۵۰۰تومان برای عرضه در خرده
فروشی ها در سطح استان تهران آغاز شده است .به
گفته وی توزیع در تهران و شهرستانهای تابعه در
شبکههای منتخب شامل فروشگاهای زنجیرهای،
س��ازمان میادین میوه و تره بار ش��هرداری و صنوف
منتخب انجام میشود.

گرانی گوجه فرنگی ربطی
به مغازه داران ندارد

رئیساتحادیهفروشندگانمیوهوسبزیتهرانگفت:
گران��ی گوجه فرنگی ارتباط��ی به مغازه دار ندارد .به
گزارش صدا و سیما ،رئیس اتحادیه فروشندگان میوه
و سبزی تهران با اشاره به اینکه گرانی گوجه فرنگی
ارتباط��ی به مغازه دار ن��دارد ،افزود :زمانی که قیمت
محصولی در مغازه گران است ،نرخ در مبدا و میدان
مرکزیباالستچراکهمغازهداربرحسبفاکتور،سود
قانونی خود را روی کاال لحاظ میکند .وی قیمت هر
کیلو گوجه فرنگی در میدان مرکزی را  ۷تا  ۱۱هزار
تومان اعالم کرد و گفت :مغازه دار با احتساب سود ۳۵
درصد بر مبنای فاکتور هر کیلو گوجه را با نرخ  ۱۰هزار
و  ۸۰۰تا  ۱۴هزار تومان بر مبنای کیفیت به مصرف
کنن��دهعرض��همیکند.کارگرادامهداد:گرانیگوجه
فرنگییاهرمحصولدیگریبهیکبارهاتفاقمیافتد،
اما طول میکشد تا نرخها به تعادل برسد.

آگهی تمدید شرکت در مزایده نوبت دوم

ش��هرداری نورآباد لرس��تان با توجه به تعطیلی بانک های س��طح ش��هر از مورخ
 99/08/17لغایت  99/08/22بعلت شیوع ویروس کرونا نسبت به تمدید آگهی
نوبت دوم به ش��ماره  26/12557مورخ  99/08/14در خصوص فروش تعداد
 18قطعه زمین مسکونی با شرایط مندرج در آگهی روزنامه اسکناس به شماره
 488مورخ  99/08/14صفحه  8به چاپ رسیده اقدام نموده ،لذا متقاضیان می
توانند نس��بت به واریزی مبلغ س��پرده در مزایده تا مورخ  99/09/02و تکمیل
فرم پیشنهاد شرکت در مزایده اقدام نمایند.
بازگش��ایی و قرائت پیش��نهاد ها در روز دوش��نبه مورخ  99/09/03راس ساعت
 10صبح می باشد.
روابط عمومی شهرداری نورآباد

