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اصنافوکشاورزی

نمایشگاه معرفی و فروش محصوالت تولیدی صنایع دستی زندانیان

نبض بازار

یک مقام مسئول خبر داد؛

یاقوتسرخرویدستکشاورزانپوسید

عکس :میزان


آخرینخبر

رئيس اتحاديه قاليشويان تهران خبر داد؛

افزایش 30درصدینرخجديدقاليشويي
گروه اصناف و کشاورزی :رئيس اتحاديه قاليشويان تهران با
اعالم نرخهاي جديد قاليشويي در آستانه شب عيد از افزايش
 ۲۵تا  ۳۰درصدي نرخ نسبت به سال قبل و همچنين کاهش
 ۴۰درصدي تقاضا به دليل ش��يوع ويروس کرونا خبر داد و
به مش��تريان هش��دار داد که فريب واحدهاي بدون مجوز را
نخورند .به گزارش اسکناس ،حميد محمدي ،رئيس اتحاديه
قاليشويان تهران از افزايش  ۲۵تا  ۳۰درصدي نرخ قاليشويي
خبر داد و گفت :قاليش��ويان در س��ال  ۱۳۹۸افزايش قيمتي
نداش��تند در اين افزايش قيمت نس��بت به س��ال  ۱۳۹۷بوده
اس��ت .وي همچنين درباره تقاضاي قاليش��ويي در آس��تانه
ش��ب عيد ،اظهار کرد :س��ال گذش��ته در اين مقطع به دليل
ش��يوع ويروس کرونا با کاهش تقاضا مواجه بوديم .امس��ال
هم با ش��يوع کروناي انگليس��ي مردم بازهم بيش��تر احتياط
ميکنند .بنابراين نسبت به وضعيت بازار شب عيدهاي پيش از

کرونا ،حدود  ۴۰درصد کاهش تقاضا داشتيم .رئيس اتحاديه
قاليشويان تهران در ادامه از مردم خواست که به واحدهاي
قاليشويي که بدون مجوز و تنها با تراکت و تبليغات اينترنتي
وارد خانه آنها ميشوند اعتماد نکنند ،چرا که بررسي شکايتها
نشان ميدهد ،بيشترين شکايت از واحدهاي است که بدون
مج��وز فعالي��ت ميکنند .به گفته وي در اين ش��کايت ها در
مواقعي فرش به سرقت رفته يا رنگ فرش خراب شده ،اما
اين واحدها پاس��خگو نيس��تند و آدرس مکان مشخصي هم
ندارند .بنابراين بهتر است متقاضيان براي انتخاب قاليشويي
به س��ايت اتحاديه قاليش��ويان تهران مراجعه کنند و يکي از
واحده��اي داراي مج��وز را انتخ��اب کند .در اين صورت اگر
خسارتي به فرش وارد شود ،اتحاديه جوابگو است .محمدي
همچنين هش��دارداد که برخي از واحدهاي بدون مجوز در
فضاي مجازي تبليغات کذب انجام ميدهند.

گروهاصنافوکشاورزی:زرشکتولیدی
خراسانجنوبیازسالگذشتهرویدست
کشاورزان مانده است .دولت نیز در عمل
ب��ه وعده خرید توافقی ،تاکنون کمتر از
یکه��زارت��نراخری��داریکردهواین
درحالی اس��ت که فقط زرشک تولیدی
امسال ،بیش از  ۲۰هزار تن بوده است .به
گزارشاسکناس،وحیدضیائیاناحمدی
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در
گفتوگو با خاورستان ،گفت :با شیوع بیماری کرونا در کشور به
تدریج تأثیر آن روی بازار برخی محصوالت کشاورزی آشکار
شد و این اثر روی محصوالتی که در سبد معمول خانوار کشور
قرار نمیگیرد ،بیش��تر بود خصوصا محصوالتی مانند زرشک
که جزو محصوالتی تحت عنوان لوکس طبقهبندی میشود.
به گفته وی ،در حالت معمول قیمت برآیندی اس��ت که از دو
عامل عرضه و تقاضا تأثیر میگیرد؛ در این ش��رایط متأس��فانه
تقاضابهدالیلمختلفبهش ّدتکاهشیافتهاست.مدیرتعاون
روس��تایی خراس��ان جنوبی اضافه کرد :دالیلی مانند تعطیلی
رستورانها ،کاهش شدید جمعیت گردشگر در استان خراسان
جنوبیوخصوصازواردرخراسانرضویکهحجمقابلتوجهی
از خرید زرشک توسط این گروه صورت میپذیرفت و در نهایت
بحث صادرات که در س��الهای جاری و گذش��ته با مشکالتی
مواجه و عمال در مواردی کامال متوقف شد .ضیائیاناحمدی
افزود :نتیجه تمامی این عوامل باعث افت ش��دید تقاضا و در
نتیجه با توجه به ثابتماندن حجم زرش��ک عرضه ش��ده به
بازار ،موجب افت قیمت زرشک در ابتدای تابستان سالجاری
ش��د به نحوی که قیمت زرش��ک پفکی تا  30هزار تومان در
هر کیلوگرم کاهش پیدا کرد .وی اظهار کرد :اگر چه اقدامات
متعددی توسط ارگانها و نهادهای مرتبط جهت مدیریت این
بازار در تابس��تان برنامهریزی ش��د اما در عمل این تنها وزارت
جهاد کش��اورزی و تعاون روس��تایی بود که با عملیکردن این
برنامهها توانست قیمت را به میزان قابلتوجهی ترمیم کند به
نحوی که ما ش��اهد رش��د  100درصدی قیمت زرشک پفکی

میزان افزایش قیمت گوشت قرمز

در ب��ازار بودی��م و در حال حاضر قیمت
یک کیلوگرم زرشک پفکی به  60هزار
تومانرسیدهاست.مدیرتعاونروستایی
خراسان جنوبی گفت :اگرچه این قیمت
قطعا مطلوب ما و همچنین کشاورزان و
زرشککاران نیست اما در شرایط فعلی
بازار واقعا همین اقدامات جای تحسین
دارد .ضیائیاناحم��دی در خص��وص
اقدامات تعاون روستایی خراسان جنوبی
در خصوص قیمت زرش��ک گفت :عقد تفاهمنامه چهارجانبه
با سازمان مرکزی تعاون روستایی جهت فراهمآمدن شرایط
خرید توافقی زرش��ک توس��ط تشکلهای این استان و خرید
توافقی زرش��ک که تاکنون جمعا 270تن زرش��ک خش��ک و
 435تن زرشک تر خریداری و عمده آن نیز (خصوصا زرشک
تر) به بازارهای کشور ارسال شده است .وی ،مذاکره و توافق
باش��ـرکتفروش��ـگاههایزنجیرهایشهروندجهتعرضه
محصوالت زرشک و عناب خراسان جنوبی ،مـذاکره و توافق
بـا مـدیریت زنجیره تأمین س��ازمان اقتصادی آس��تان قدس
رضوی جهت صادرات محصول زرش��ک و عناب به روس��یه و
همچنین عرضه محصول زرشک با برند رضوی یا برندهای
بومی در فروشگاههای آستان قدس رضوی و در اختیارگرفتن
چهار جایگاه عرضه محصول زرشک در میادین میوه و ترهبار
تهرانبزرگراازدیگراقداماتعنوانکرد.مدیرتعاونروستایی
خراسان جنوبی گفت :واگذاری یک فروشگاه ثابت به صورت
یکسالهجهتعرضهمحصوالتکشاورزیواستراتژیکاستان
به مدیریت تعاون روستایی استان با دستور مدیرعامل سازمان
مرکزیتعاونروستاییایرانبهمدیریتتعاونروستاییاستان
تهران و تبدیل آن به مرکز عرضه محصوالت تولیدی بخش
کش��اورزی اس��تان و مکاتبه و رایزنی با مدیریتهای تعاون
روس��تایی استانهای کشور جهت فراهمآمدن امکان عرضه
محصول زرشک در شبکههای تعاون روستایی استانها حتی
به صورت مبادله کاال با کاال از دیگر اقدامات انجام شده برای
حمایت از زرشککاران است.

طبقاعالممرکزآمار،گوشتقرمزتابیشاز۴۱درصد
نسبت به پارسال افزایش قیمت را تجربه کرده است.
به گزارش ایسنا ،در مدت اخیر بارها بازار گوشت قرمز
دچار نوسان و افزایش قیمت بوده که به گفته فعاالن
ای��ن صن��ف ،علت آن فاصله زیاد تولید تا مصرف آن
است و ظاهرا واسطه ها باعث تنش در بازار می شوند.
بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت گوشت
قرمز نشان می دهد که گوشت گاو و گوساله در بهمن
ماه امسال به طور متوسط هر کیلو  ۱۱۱هزار تومان
قیم��تخ��وردهکهحداق��ل ۹۰هزارتومانوحداکثر
 ۱۲۶هزار و  ۷۰۰تومان برای آن ثبت ش��ده اس��ت.
قیمت گوش��ت گاو وگوس��الهدربهمن ماه پارسال به
طور متوسط  ۷۸هزار و  ۸۰۰و در دی ماه امسال ۱۰۷
هزار تومان گزارش ش��ده بود .بر این اس��اس ،قیمت
گوش��ت گاو و گوس��اله نس��بت به دی ماه  ۳.۵و در
مقایسه با بهمن پارسال  ۴۱.۵درصد گران شده است.
اما بررسی وضعیت گوشت گوسفند نشان می دهد که
این محصول در بهمن ماه به طور متوسط  ۱۲۳هزار
تومان فروش رفته که حداقل قیمت  ۹۶هزار و ۶۰۰
و حداکثر آن  ۱۳۷هزار تومان بوده است.

ممنوعیت کشت برنج به شرط موافقت
شورای آب هر استان لغو شد

در حال��ی ک��ه پیش از این کش��ت برنج در گیالن و
مازنداران و به صورت موقت در خوزستان مجاز بود،
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه
ای الیحه بودجه  ،۱۴۰۰ممنوعیت کشت برنج در
س��ال  ۱۴۰۰را بنا به تش��خیص شورای آب استان
لغو کردند .به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس در
جریان بررسی هزینه ای الیحه بودجه  1400با بند
(ز) و بند الحاقی  4تبصره  8موافقت کردند .پیش
از این کش��ت قانونی برنج در اس��تان های گیالن
و مازن��داران آزاد ب��ود و به صورت موردی در س��ال
 99اجازه کاشت این محصول در استان خوزستان
صادر شده بود.

باغستان شهری نوین با ظرفیت و پتانسیل های باال
و همچنین اماکن تفریحی از نیازها و خواس��تههای به حق ش��هروندان اس��ت که در
همین راس��تا تالش می کنندو با اجرای طرحهای مختلف در این حوزه نش��اط روح
و سالمتی شهروندان فهیم شهر باغستان را ارتقا بخشیده اند.
شهرداری و شورای اسالمی شهر باغستان فعالیت های عمرانی گسترده ای را در
برنامه های خود دارد که امروز با حمایت های خالصانه و صادقانه استاندار و فرماندار
محترم ،در هر کجای ش��هر باغس��تان که قدم بگذارید آثار کار تالش ،س��ازندگی و
آبادانی را در آن مناطق به عینه خواهید دید
از دیگر پتانس��یل های خوب ش��هر میتوان به ش��هرک صنعتی گلگون اشاره کرد ،در
ش��هرک صنعتی گلگون هزار واحد صنعتی با  ۱۰هزار کارگر فعالیت می کنند که
خوش��ختانه هیات مدیره خوبی دارد و مس��یولین ش��هری همه تالش خود را کرده
که همه س��رانه های این ش��هرک را تامین کرده  .ایجاد بس��تر مناس��ب برای توسعه
متوازن و پایدار در باغستان از ضروریات این پروسه است .هماکنون شهر باغستان
در سایه تعامل مؤثر شورای اسالمی شهر و شهرداری به یک کارگاه عمرانی تبدیل
شده است و تمام طرحها منطبق با عمران شهری نوین و نزدیک به استانداردهای
روز اج��را میش��ود .ب��ه همی��ن منظور پروژه های عمران��ی و خدماتی با برنامه های
زیرساختی در دست اقدام دارد که برخی از انها به بهره برداری رسید.

ش��هر باغس��تان یکی از پرجمعیت ترین ش��هرهای محدوده شهریار به شمار می رود
ک��ه ع�لاوه برنزدیک��ی به ته��ران و مهاجر پذیری و پراکندگ��ی جمعیت با توجه به
گستردگی منطقه جغرافیایی که شامل تمامی فرهنگ ها میشود قدم در پیشرفت و
آبادانی و تغییر بافت شهری خود داشته که از تجمیع روستاهای خادمآباد  ،ده مویز،
صادقیه ،نصیرآباد ،شهرک مطهری و  ...و تبدیل آنها به یک نقطه شهری به وجود
آمده اس��ت  ،موقعیت منطقه ای و همچنین اس��تقرار جمعیتی رش��د بسزایی یافته و
با نگاهی اجمالی به پهنه جغرافیایی شهر باغستان بیش از پیش به این واقعیت پی
خواهیم برد و شاهد استقرار جمعیت در این منطقه هستیم.
همین موقعیت خاص باعث ش��ده تا تمرکز امکانات و خدمات در ش��هر باغس��تان،
دش��وار ش��ود ،لذا علیرغم چنین پیچیدگی هایی ،مدیریت ش��هری تالش می کند با
ارائه خدمات متوازن ،کاستی ها و نارسایی های این محدوده از شهرستان شهریار
را با توجه به نیازهای شهروندان و انتظارات مردم مرتفع سازد.
و همه تالش مسیولین بر این امر استوار است تا با ارتقای کمی و کیفی خدمات،
ب��ه نح��و مطل��وب و موثرتری ،ضریب رضایتمندی ش��هروندان را افزایش دهند که
خوشبختانه در این خصوص به توفیقات شایسته ای دست پیدا کرده اند.پروژه های
عمرانی و خدماتی متنوع و متعددی برای این ش��هر تعریف و طراحی ش��ده ،البته
هنوز مسیولین برای رسیدن به اهداف خود و ساختن شهری نوین و نقطه ایده آل
های خود فاصله دارند ،لذا نباید فراموش کرد که باغس��تان ش��هری نوپا با ظرفیت
و پتانسیل های باال به شمار می رود و طبیعتا با گذشت زمان ،به اهداف بلند مدت
خود دس��ت خواهند یافت که ثمره و تجلی آن در توس��عه و پیش��رفت فزاینده ش��هر
محسوس و بارز خواهد بود.
توس��عه فضای س��بز و اماکن تفریحی یکی از اولویتهای ش��هرداری باغس��تان و
شورای اسالمی شهر است وبهبود منظر شهری ،توسعه فضاهای سبز و بوستانها

افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری باغستان
هشت پروژه عمرانی  ،فرهنگی  ،ورزشی در سطح شهر باغستان با اعتباری بالغ بر
 ۷۰۰میلی��ارد ری��ال و ب��ا حضور مهندس عبدالرضا چراغعلی ،معاون هماهنگی امور
عمرانی اس��تاندار تهران ،مهندس طاهری فرماندار شهرس��تان شهریار ،دکترحسن
رنجبر ش��هردار باغس��تان ،مهندس امامی رئیس و اعضای ش��ورای اس�لامی شهر
باغستان و جمعی از مسئوالن به بهره برداری رسید.
افتتاح مجموعه ورزش��ی چند منظوره محله خادم آباد ،بازار روز الماس با  ۷۰غرفه،
پارک محلهای محله خادم آباد به مساحت چهار هزار متر مربع ،جادههای تندرستی
و سالمت به طول  ۱۲کیلومتر ،کمربندی نصیرآباد ،سایت میانی سکوی زباله ،میدان
ورودی شهر باغستان (سعید آباد) ،از جمله پروژههایی بود که بهره برداری شد.
مجموعه ورزش��ی ش��هدای خادم آباد  ،این مجموعه فرهنگی ورزش��ی که در س��ال
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ش��امل چندین زمین ورزش��ی از قبیل  :چمن مصنوعی (فوتس��ال)  ،زمین والیبال و
بسکتبال  ،زمین اسکیت و میزهای تنیس و همچنین فوتبال دستی در این مجموعه
فرهنگی ورزش��ی نصب و اجرا ش��ده اس��ت و در نوع خود این مجموعه ورزش��ی در
شهر باغستان نمونه میباشد .
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار تهران در حاش��یه این مراس��م اظهار داشت:
خوشبختانه به همت شهرداری شهر باغستان پروژههای خوب و ارزنده ای در سطح
شهر عملیاتی شده و امیدوار هستیم با همکاری همه مدیران و تالشهای فرماندار

و مشارکت شهروندان سال  ۱۴۰۰سالی پر رونق در حوزه عمرانی باشد.
مهندس چراغعلی با اش��اره به بودجه ش��هرداری ها خاطرنش��ان کرد :ش��اهد رشد
بودجه ش��هرداری ها هس��تیم که این خبر خوبی برای مردم س��طح شهرستان است،
بودجه س��ال جاری رش��د چش��مگیری داشته که اخبار آن اعالم خواهد شد و تحول
جدی در انجام پروژه های اساسی در سطح شهرستان خواهیم بود .البته این بودجه
با اقدامات کارشناس��انه و منابع جدیدی که برای ش��هرداری ها تامین می ش��ود،
افزایش بیشتری خواهد داشت.
چراغعلی اجرای پروژه س��کوی زباله را یکی از پروژههای خوب برش��مرد و افزود:
امروزه مباحث زیست محیطی و بهداشتی یکی از مشکالت عمده بیشتر شهرهای
پر جمعیت است که خوشبختانه شهرداری باغستان با بهره برداری از پروژه سکوی
مکانیزه زباله توانسته است به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.
شهردار شهر باغستان نیز در حاشیه این برنامه اظهار داشت :شهرداری باغستان
با هماهنگی اعضای محترم ش��ورا با مطالعه و نیازس��نجی محالت طرحهای خود
را برداشت نمود که نتیجه آن به سرانجام رسیدن  ۸پروژه عمرانی ،خدماتی برای
شهروندان خوب و فهیم شهر باغستان است .وی ادامه داد :شهرداری فعالیت های
عمرانی گسترده ای را در برنامه های خود دارد که امروز با حمایت های خالصانه و
صادقانه استاندار و فرماندار محترم در هر کجا شهر باغستان که قدم بگذارید آثار
کار تالش ،سازندگی و آبادانی را در آن مناطق به عینه خواهید دید.
حسن رنجبر در ادامه افزود :پروژههایی که مورد بهره برداری رسید در حوزههای
ورزشی ،تفریحی ،تجاری ،بهداشتی و سالمت بوده است و با این اقدام بخشی از
نیازهای این حوزه رفع شد.
وی عنوان داش��ت :ش��هرداری باغستان نیاز به همکاری و مشارکت شهروندان در
حوزههای مختلف دارد و امیدوار هستیم با نتیجه رسیدن سایر پروژهها شاهد رشد
و بالندگی شهرمان باشیم.

