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قاب روز

فروشندگانمجازي،عاملاصلياختاللدربازارگل
گروه اصناف و کشاورزی :رئيس اتحاديه فروشندگان گل و
گياه تهران با بيان اينکه فروش��ندگان گل در حوزه فضاي
مجازي حتي يک ريال نيز ماليات پرداخت نمي کنند ،عنوان
کرد :قيمت فروش گل در بازار توس��ط ش��بکههاي مجازي
و فروش��گاههاي آنالين خراب ش��ده است .اکبر شاهرخي،
رئيس اتحاديه فروش��ندگان گل و گياه تهران با تصريح بر
اينک��ه هي��چ مرجعي براي ف��روش گل به عنوان يک مرکز
تعيين شده از سوي اتحاديه وجود ندارد ،گفت :قيمت گذاري
عموم ًا بر اساس عرضه و تقاضا در هر روز خاص ممکن است
متفاوت باشد .البته در اين بين ممکن است کساني هم با بي
انصافي اقدام به فروش گل کنند و به همين جهت قيمت ها
را بيشتر از آنچه در بازار است اعالم مي کنند.
به گزارش اسکناس و به نقل از اتاق اصناف ،رئيس اتحاديه
فروشندگان گل و گياه تهران با انتقاد از شبکه هاي مجازي

فروش گل تصريح کرد :متاسفانه يکي از مشکالت موجود
در حوزه فروشندگان گل همين شبکه هاي فضاي مجازي
هستند زيرا قيمت گل و گياه را بر اساس دلخواه خود اعالم
مي کنند .وي افزود :اين ش��بکه هاي مجازي متاس��فانه هر
طور که بخواهند قيمت را اعالم مي کنند .بدون ترديد اين
نوع فروشگاه ها هيچ ارتباطي به فروشندگان گل و اتحاديه
فروشندگان گل و گياه در سطح شهر ندارند .دليل اين اختالف
قيمت نبود نظارت بر شبکه هاي مجازي است .شاهرخي با
بيان اينکه فروشندگان گل در حوزه فضاي مجازي حتي يک
ريال نيز ماليات پرداخت نمي کنند عنوان کرد :قيمت فروش
گل در بازار توسط شبکه هاي مجازي و فروشگاه هاي آنالين
خراب شده است زيرا اتحاديه امکان نظارت بر آنها را ندارد و
متاسفانه همانند قارچ دائم در حال رشد هستند.

نبض بازار

هاشمی خبر داد:

تولید  ۸میلیون تن گندم در کشور

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان


رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران تاکید کرد:
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گروه اصناف و کشاورزی :رئیس بنیاد
ملی گندم کاران کشور گفت :برآوردها
حاکیازآناستکهتولیدگندمتاپایان
سال زراعی به  ۸میلیون تن برسد که
نسبت به سال قبل  ۳۰درصد کاهش
را نشان می دهد.
به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه
خبرن��گاران جوان ،عطااله هاش��می
رئیس بنیاد ملی گندم کاران کش��ور
درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی
گن��دم اظه��ار کرد :بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت
تاکنون  ۴میلیون و  ۷۲۰هزار تن گندم با ارزش بالغ بر  ۲۳هزار
و ۵۰۰میلیاردتومانازکش��اورزانخریداریش��دهاس��ت.اوبا
اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ادامه دارد،
افزود :با توجه به آنکه مقداری گندم در انبارهای کشاورزان به
امید افزایش قیمت و خودمصرفی ذخیره شده است ،از این رو
نمی توان برآورد دقیقی راجع به میزان خرید داشت .هاشمی
از صد درصد مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت :امسال در
ارتباط با بهای خرید گندم مشکلی نداشتیم .افت  ۳۰درصدی
تولید گندم نس��بت به س��ال قبل رئیس بنیاد ملی گندم کاران
ادامه داد :امسال میزان خرید تضمینی گند م نسبت به سال قبل
 ۳۸تا  ۳۹درصد و تولید  ۳۰درصد کاهش یافته است که علت
کسری میزان خرید در برابر تولید ناشی از بازار نهاده های دامی
و هدر رفت گندم خوراکی به سمت خوراک دام و طیور است.
به گفته او ،برآوردها حاکی از آن اس��ت که مجموع هدر رفت
گندم تولیدی به سمت خوراک دام و طیور ،قاچاق و نگهداری
در انبارها حدود  ۱.۵میلیون تن اس��ت .هاش��می درباره آخرین
وضعیت واردات گندم بیان کرد :ساالنه  ۱۰تا  ۱۰میلیون و ۵۰۰
هزار تن گندم در بخش نان و صنعت مورد اس��تفاده قرار می
گیرد که با توجه به تولید داخل ۵ ،میلیون تن گندم به منظور
تامینکس��رینیازکش��وروذخایراس��تراتژیکبایدواردشود
که بنابر قیمت بازارهای بین المللی ،نرخ گندم خارجی  ۱۵تا
 ۲۰درصد باالتر از قیمت گندم داخلی خواهد بود .رئیس بنیاد

ملی گندم کاران ادامه داد :با توجه به
قیمت گذاری مناسب گندم برای سال
زراعی آینده پیش بینی می ش��ود که
در صورت شرایط نرمال بارش ،تولید
گندم به  ۱۳میلیون تن برسد .او درباره
آخرین جزئیات سطح زیرکشت گندم
برای سال زراعی جدید گفت :با توجه
بهاعال مقیمتمنطقیخریدتضمینی
گندم و اش��تیاق کشاورزان نسبت به
کش��ت پیش بینی می شود که سطح
زیرکش��ت به  ۶میلیون تن برس��د؛ چرا که به دلیل منابع آب و
خاکامکانتوس��عهس��طحزیرکشتوجودندارد.اماپتانسیل
خودکفاییگندمدرکشورراداریم،هرچندپارامترهاییهمچون
میزان بارش ،قیمت خرید تضمینی و نحوه خرید در آن دخیل
اس��ت .این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه برای سال زراعی
جدید بذر و کود به میزان کافی تامین و تدارک دیده شده است،
بیان کرد :امسال جز معدود سال هایی است که معاونت امور
زراعت بذر مورد نیاز کشاورزان را تامین کرده است ،همچنین
در ارتباط با تامین کود پاییزه کشاورزان طبق اذعان مدیرعامل
ش��رکتخدماتحمایتیکش��اورزیمشکلیوجودندارد.اواز
ثبات قیمت کودهای فسفاته و پتاسه نسبت به سال قبل خبر
داد و گفت :با توجه به نرخ تورم و هزینه های ش��رکت های
تولیدکننده بذر ،قیمت بذر تا حدودی افزایش خواهد داش��ت.
رئی��س بنی��اد ملی گن��دم کاران ادامه داد :با توجه به نگهداری
مقداری گندم در انبارها توسط کشاورزان به عنوان استفاده از
بذور یا خود مصرفی و همچنین مصرف بخشی از گندم تولیدی
به عنوان خوراک دام و طیور پیش بینی می شود که مجموع
تولید تا پایان سال زراعی فعلی به  ۸میلیون تن برسد .به گفته
او ،با توجه به تاکید وزیر جهاد کش��اورزی بر کش��ت قراردادی
امیدواریم در خصوص گندم این موضوع عملیاتی شود چرا که
کش��اورز بر مبنای قرارداد مکلف به تحویل گندم خواهد بود
که با این وجود هدر رفت گندم به عنوان خوراک دام و طیور یا
قاچاق نخواهیم داشت.

واردات  ۹۵میلیون تخم مرغ نطفه دار
برای تامین نیاز بازار

وزیر جهاد کشاورزی گفت :براساس مصوبه هیئت
دول��ت  ۹۵میلی��ون تخم مرغ نطفهدار وارد کش��ور
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در خصوص
تأمی��ن جوج��ه یک روزه ،گفت :بر اس��اس مصوبه
هیئ��ت دول��ت  ۹۵میلی��ون تخم مرغ نطفه دار وارد
کشور میشود و در اختیار مرغداران قرار میگیرد تا
تبدیل به گوشت شود و بتوانیم با استفاده از آن بازار را
کنترل کنیم .او افزود :بر اساس مصوبه هیئت دولت
در راس��تای تأمین گوش��ت مرغ مورد نیاز و آرامش
بازار ،شرکت سهامی پشتیبانی امور دام موظف شده
است در قالب برنامه زمان بندی ارائه شده از سوی
وزارت جهاد کشاورزی طی  ۶ماهه دوم سال اقدام
به واردات تخم مرغ نطفه دار کند.

کاهشنسبی
قیمت هویج در بازار

کاهش نسبی قیمت هویج در بازار مشاهدات میدانی
حاکی از آن است که قیمت برخی اقالم مانند هویج
نسبت به هفته های گذشته کاهش داشته است .به
گزارش ایس��نا ،براساس مشاهدات میدانی از خرده
فروش��ی های س��طح ش��هر تهران قیمت هر کیلو
هوی��ج  ۲۰هزارتومان ،خیار رس��می۱۶هزارو۵۰۰
تومان ،لیموترش ۲۸هزارتومان ،گوجه فرنگی ۱۰
ه��زارو ۵۰۰تومان ،س��یب زمین��ی  ۶۸۰۰تومان و
پی��از  ۷۹۰۰تومان اس��ت .همچنین قیمت هرکیلو
هل��و  ۲۶ت��ا ۳۲هزارتومان ،ش��لیل  ۲۸هزارتومان،
نارنگ��ی  ۲۸هزارتوم��ان ،انگور ۲۵هزارتومان ،هلو
انجیری  ۳۸هزارتومان ،سیب زرد و قرمز دماوندی
۱۸ه��زارو ۵۰۰تومان ،گالبی  ۳۵تا ۴۸هزارتومان،
موز ۲۶هزارو ۸۰۰تومان ،انار  ۳۲هزارتومان و خربزه
۱۶هزارو ۵۰۰تومان است .گفتنی است قیمت های
ذکر ش��ده حدودی بوده و ممکن اس��ت در برخی
مناطق بیشتر یا کمتر باشد.

صادراتشیرخشکآزادشد
وزارت جهاد کش��اورزی ،در نامه ای به گمرک و
سازمان توسعه تجارت ایران ،آزادسازی صادرات
شیرخش��ک را اب�لاغ ک��رد .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،امیدگیالنپور ،معاون توس��عه
صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت
جه��اد کش��اورزی در نامهای به رئیس س��ازمان
توس��عه تج��ارت ایران وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت و رئیس کل گمرک جمهوری اس�لامی
ای��ران آزادس��ازی صادرات شیرخش��ک را ابالغ
کرد .در این نامه آمده اس��ت؛ «احترام ًا با توجه به

مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای
حمایتی محصوالت اساس��ی کشاورزی به شماره
 ۰۲۰ / ۸۶۰۳مورخ  ۱۷/۴/۱۴۰۰قیمت تضمینی
ش��یرخام ب��ه ازای هر کیلوگ��رم درب واحدهای
دامداری به میزان  ۶هزار و  ۴۰۰تومان تعیین شد.
از سوی دیگر ،برابر بند  ۲مصوبه فوق ،حسب اعالم
این وزارت ،صادرات آن بخش از شیرخشکی که
ش��یرخام آن با قیمت تضمینی خریداری ش��ده،
مشمول تخفیف در مابهالتفاوت صادراتی خواهد
بود .در نتیجه صادرات شیرخشک با دو مابهالتفاوت

متفاوت قابل انجام است .خواهشمند است دستور
فرمائید ترتیبات اداری الزم برای انجام این مهم
عملیاتی ش��ود .بر این اس��اس جهت برخورداری
صادرکنن��دگان از این امتیاز ،این معاونت حجم و
صادرکنندگان ذینفع را به طور مرتب به آن سازمان
محترم اعالم خواهد کرد .فهرست اولین گروه از
صادرکنندگانی که ش��یرخام را با قیمت تضمینی
خری��داری کردهان��د ،آماده ثبت در س��امانههای
مرتبط اس��ت که به محض اعالم آن س��ازمان در
خصوص آن اقدام خواهد شد».

قیمتتخممرغدوبارهپر کشید
چند روزی اس��ت که مجدد گرانی س��راغ بازار تخم مرغ
آمده و نوسانات قیمتی در فروش هر شانه مشهود است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،طی هفته های
اخیر بازار تخممرغ پس از مرغ با نوس��اناتی روبرو ش��د
که در این میان بسیاری از سوداگران با گرفتن ماهی از
آب گل آلود ،اقدام به عرضه با نرخ های دلخواه در بازار
م��ی کنن��د به طوریکه قیم��ت از مغازه ای به مغازه دیگر
متفاوت اس��ت .بررس��ی ها از س��طح بازار نشان می دهد
که قیمت هر شانه تخم مرغ  ۵۰تا  ۶۵هزار تومان و هر
عدد  ۱۸۰۰تا  ۲هزار و  ۳۰۰تومان اس��ت که در مقایس��ه
ب��ا درب مرغ��داری اختالف معناداری دارد که بس��یاری
از کارشناس��ان صنعت طیور و فعاالن بازار ،رها ش��دن
امر تنظیم بازار از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی را علت
اصلی این نابه س��امانی ها می دانند و معتقدند که حذف
ارز ترجیح��ی و قیم��ت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا،
ب��ازار را ب��ه تعادل می رس��اند و در مقابل رئیس اتحادیه
م��رغ تخ��م گذار اذعان می کند که با حذف ارز ترجیحی،
قیمت هر ش��انه تخم مرغ به باالی  ۸۰هزار تومان می
رس��د .ای��ن پایان ماجرا نیس��ت چرا که ب��ا احیای مجدد
قانون تمرکز و واگذاری امور تنظیم بازار به وزارت جهاد
کش��اورزی انتظار می رفت که مش��کالت و نابه سامانی
ه��ای بازار محص��والت پروتئینی نظیر مرغ و تخم مرغ
به پایان برسد که متاسفانه با گذشت  ۲ماه از این قانون
اتفاق خاصی در حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی
و مایحتاج سبد خانوار اتفاق نیفتاده است که امیدواریم با
اتخاذ تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی ،مشکالت برچیده
شود .با توجه به گرانی گوشت قرمز و اثر کاالی جایگزین
 ،تقاضا برای خرید مرغ و تخم مرغ در بازار افزایش یافته
است که این موضوع در نوسان قیمت بی تاثیر نیست .هر
چند تولیدکنندگان معتقدند که با وجود افزایش چشمگیر
هزینه های تولید و اثر کاالی جایگزین ،قیمت تخم مرغ
باال نیست .حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا
از عل��ل گران��ی تخم مرغ در بازار ،قیمت واقعی محصول

و تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت با خبر ش��ویم :قیمت
واقعی هر ش��انه تخم مرغ  ۳۶هزار تومان ناصر نبی پور
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران
در گف��ت و گ��و با خبرنگار صنعت،تجارت و کش��اورزی
باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه بازار تخم
مرغ تغییر محسوس��ی نس��بت به هفته اخیر نداشته است،
اظه��ار کرد :هم اکنون متوس��ط ن��رخ هر کیلو تخم مرغ
درب مرغداری  ۱۷هزار و  ۲۰۰تا  ۱۷هزار و  ۴۰۰تومان
معادل ش��انه ای  ۳۵هزار تومان اس��ت .وی افزود :بنا بر
برآورده��ای ص��ورت گرفته قیم��ت واقعی هر کیلو تخم
مرغ با احتس��اب نهاده های فعلی  ۱۷هزار و  ۸۰۰تومان
به وزارتخانه پیش��نهاد ش��ده است که همواره برآورد می
ش��ود در ش��ورای قیمت گذاری ،وزیر جهاد نرخ فعلی را
اعالم کند .نبی پور با اش��اره به اینکه قیمت جوجه تخم
گذار به  ۱۶هزار تومان رسیده است ،بیان کرد :امسال با
کاهش تولید جوجه ،قیمت باالس��ت که با افزایش تولید
جوجه از مرداد به بعد پیش بینی میش��ود که در ش��ش
ماهه دوم س��ال بازار به تعادل برس��د .به گفته این مقام
مسئول  ،با توجه به شرایط فعلی نهاده دامی ،نرخ واقعی
هر کیلو تخم مرغ  ۱۷هزار تا  ۱۹هزار تومان اس��ت و در
ش��رایط فعلی قیمت باالت��ر نخواهد رفت .رئیس هیئت
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اش��اره به اینکه مش��کلی
در عرض��ه تخ��م مرغ نداری��م ،بیان کرد :روزانه  ۲۶۰۰تا
 ۲۷۰۰تن تخم مرغ در کش��ور تولید می ش��ود که با این
وجود کمبودی در عرضه وجود ندارد .وی با اشاره به انتقاد
وزیر جهاد کش��اورزی نسبت به قیمت گذاری دستوری،
گفت :وقتی قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ  ۱۷هزار
تومان اس��ت ،چطور مرغدار می تواند هر کیلو محصول
را  ۱۴ه��زار توم��ان بدهد .نب��ی پور درباره تاثیر حذف ارز
ترجیح��ی ب��ر بازار تخم مرغ بیان کرد :طبق اذعان وزیر
جه��اد کش��اورزی تا پایان س��ال نه��اده دولتی در اختیار
مرغ��داران ق��رار می گیرد ،در حالی که با حذف ارز دولتی
و آزاد شدن نهاده دامی پیش بینی می شود که قیمت هر

شانه تخم مرغ به  ۸۰هزار تومان می رسد .رئیس هیئت
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران با اش��اره به
تول��ک بردن اجب��اری مرغ ها گفت :قرار بود  ۱۰میلیون
قطعه مرغ تخم گذار به کشتارگاه برود ،اما به دلیل شرایط
تولید ،دولت به تولیدکنندگان اعالم کرد که از کشتار این
مرغها اجتناب کنند تا با تولک بردن اجباری ،این مرغها
ب��ه چرخ��ه تولید برگردند .نرخ مص��وب  ۱۴هزار تومانی
تخم مرغ معقول نیس��ت هدایت اله اصغری کارش��ناس
صنع��ت طی��ور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و
کش��اورزی باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه
نرخ مصوب  ۱۴هزار تومانی تخم مرغ معقول و منطقی
نیس��ت ،اظهار کرد :با تخصیص ارز ترجیحی به واردات
نه��اده ه��ای دامی و بخ��ش طیور ،تنظیم بازار باید اتفاق
بیفتد که در شرایط کنونی نرخ مصوب باید اصالح شود.
وی افزود :در شرایط کنونی که تخم مرغ با قیمت مناسب
به دست مصرف کننده نمی رسد ،این امر نشان می دهد
که تنظیم بازار بدرستی اتفاق نیفتاده است .اصغری ادامه
داد :با تخصیص ارز یارانه ای به بخش طیور ،دولت باید
قیم��ت حداق��ل و حداکثری اع�لام کند که بنده معتقدم
وزارت جهاد کش��اورزی تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ را
رها کرده اس��ت .این کارش��ناس صنعت طیور با اشاره به
مشکالت تامین نهاده های دامی بیان کرد :گرچه معاونت
امور دام مدعی است که صد درصدی نهاده های دامی را
تامین می کند ،اما مرغداران نسبت به تامین نهاده گالیه
مند هستند که به رغم احیای قانون تمرکز ،وزارت جهاد
پاسخگو نیست .وی ادامه داد :با تخصیص ارز ترجیحی
ب��ه بخ��ش طیور ،دولت باید قیمت حداقلی متناس��ب با
هزینه های تولید اعالم کند تا تولیدکننده متضرر نشود،
همچنی��ن قیم��ت حداکثری اعالم کند تا در حق مصرف
کنن��ده اجحاف ص��ورت نگیرد .به گفته اصغری ،مرغدار
تخ��م گ��ذار بای��د  ۹۰هفته تولید کند تا  ۲۳کیلو تخم مرغ
بدس��ت بیاورد که با این وجود پیش بینی می ش��ود  ۱۰تا
 ۱۵درصد سود کند.

